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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: j.klimek@ohp.pl
Faks: +48 225784747
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.opolska.ohp.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ohp.opole.sisco.info/?id=396
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu
ul. Armii Krajowej 4
Opole
45-071
Polska
Osoba do kontaktów: Wiktor Flek
Tel.: +48 774560034
E-mail: logistyk@ohp.opole.pl
Faks: +48 774560034
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.opolska.ohp.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji M.19 w
zawodzieoperator obrabiarek skrawających 722307 wraz z egzaminem zewnętrznym dla 10 uczestników
projektu
Numer referencyjny: DW-24/2016/OWk

II.1.2)

Główny kod CPV
80530000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi zorganizowania i przeprowadzenia Kwalifikacyjnego KursuZawodowego
w kwalifikacji M.19 w zawodzie operator obrabiarek skrawających 722307 wraz z egzaminemzewnętrznym dla
10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”, kwalifikacyjnego kursu zawodowego:Operator obrabiarek
i maszyn skrawających dla 10 osób z terenu województwa opolskiego, pozostających bezzatrudnienia,
nieuczących się i nieszkolących w wieku 16-17lat, 1.2.3. przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursówzawodowych
według programu nauczania obejmującego 1 050 godzin zajęciowych uwzględniającego podstawęprogramową
kształcenia w ww. zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji w jednej miejscowości województwaopolskiego Kędzierzyn Koźle

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kędzierzyn-Koźle

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie:
kwalifikacyjnego kursu zawodowego: Operator obrabiarek i maszyn skrawających dla 10 osób z
terenuwojewództwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w wieku
16-17lat,obejmującego 1 050 godzin zajęciowych uwzględniającego podstawę programową kształcenia w ww.
zawodziew zakresie jednej kwalifikacji w jednej miejscowości województwa opolskiego - Kędzierzyn Koźle.

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 750.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 15/05/2017

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0002/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:1. Prowadzący postępowanie zastosował następujące kryteria oceny
ofert:a) kryterium cena waga 60b) Doświadczenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu waga 30c) kryterium
społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych waga 10Ilość punktów przyznanych ofercie = C + D +
KS. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.a)kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania kompetencji i uprawnień do
wykonywaniaokreślonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w przypadkugdy Wykonawca ten oświadczy, że posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania
określonejdziałalnościlub czynnościb) zdolności technicznej lub zawodowejna czas realizacji zamówienia będzie
dysponował co najmniej 2 osobami wyznaczoną do realizacji zajęćteoretycznych i praktycznych, która posiada:
udokumentowane uprawnienia do prowadzenia kwalifikacyjnychkursów zawodowych

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem do WZUS

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 209-378893

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 02/12/2016
Czas lokalny: 13:30

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2016

