
Rzekuń: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w
zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: „Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Numer ogłoszenia: 117847 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 29 7617 395,  faks 
29 643 24 22 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego:  Zorganizowanie  i  przeprowadzenie
konsultacji,  warsztatów, treningów  oraz szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników
projektu pn.:  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz
szkoleń  w zakresie  umiejętności  społecznych dla  Uczestników projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Priorytet  VII  Promocja  integracji
społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i  upowszechnienie aktywnej  integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Szczegółowy  opis  przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8, 80.56.20.00-1,                
80.57.00.00-0, 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY
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SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•  III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w
okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: 
Część I:
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia
Część II
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia
Część III
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia
Część IV
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia
Część V
osobiste przeprowadzenie minimum 4 warsztatów/szkoleń w grupie nie  mniejszej  niż  5  osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 50 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia
Część VI
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot części zamówienia minimum 
Część VII
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia;
Część VIII
osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób,
których zakres tematyczny zawierał co najmniej 60 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z
zakresem  merytorycznym  warsztatów  stanowiących  przedmiot  zamówienia  (w  przypadku
prowadzenia zajęć z zakresu savoir-vivre w ramach innego kursu, należy wykazać tylko godziny
tego bloku tematycznego);

2. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia-  wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  dysponuje  co  najmniej  jedną
osobą posiadającą:
Część I: 
wykształcenie  wyższe magisterskie  o  kierunku psychologia  i  posiadającą minimum dwuletnie
doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, indywidualnego i zajęć
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grupowych tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej
niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej 8 godzin zajęć z zagadnień ściśle
związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia.
Część II
wykształcenie  wyższe  magisterskie  o  kierunku  lub  specjalności  doradztwo  zawodowe,
posiadającą  minimum  dwuletnie  doświadczenie  w  pracy  w  poradnictwie  zawodowym  -
indywidualne  konsultacje,  grupowe  warsztaty  aktywnego  poszukiwania  pracy  tj.  osobiste
przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej  niż 10 osób, których
zakres  tematyczny  zawierał  co  najmniej  8  godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych  z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia.
Część III
wykształcenie  wyższe  magisterskie  o  kierunku  psychologia  i  doświadczenie  w  prowadzeniu
warsztatów  umiejętności  psychospołecznych,  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum  3
warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co
najmniej 8 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów
stanowiących przedmiot zamówienia.
Część IV
wykształcenie  wyższe  magisterskie  o  kierunku  lub  specjalności  doradztwo  zawodowe  i
doświadczenie  w  prowadzeniu  warsztatów  umiejętności  społeczno-zawodowych,  tj.  osobiste
przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej  niż 10 osób, których
zakres  tematyczny  zawierał  co  najmniej  8  godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych  z
zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia.
Część V
wykształcenie  wyższe  magisterskie  i  doświadczenie  w  prowadzeniu  szkolenia  z  zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 4 warsztatów/szkoleń
w grupie nie mniejszej niż 5 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej  15 godzin
zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych  z  zakresem  merytorycznym  szkolenia  stanowiącego
przedmiot części zamówienia.
Część VI
wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków studiów: psychologia, pedagogika,
praca  socjalna,  nauki  o  rodzinie  (lub  uzyskane  za  granicą  wykształcenie  uznane  w
Rzeczypospolitej  Polskiej za równorzędne z ww.) i  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów
umiejętności  wychowawczych,  tj.  osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w
grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej 15 godzin zajęć
z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot
części VI i/lub VII  zamówienia.
Część VII
wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków studiów: psychologia, pedagogika,
praca  socjalna,  nauki  o  rodzinie  (lub  uzyskane  za  granicą  wykształcenie  uznane  w
Rzeczypospolitej  Polskiej za równorzędne z ww.) i  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów
rodzinnych, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej
niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej 15 godzin zajęć z zagadnień ściśle
związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia
Część VIII
wykształcenie  wyższe  magisterskie  i  doświadczenie  w  prowadzeniu  warsztatów  w  zakresie
savoir-vivre, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej
niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej 15 godzin zajęć z zagadnień ściśle
związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia.

Przez zajęcia o zbliżonej tematyce należy rozumieć szkolenia obejmujące m.in. konsultacje, warsztaty,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

tel. 29 761 73 95
faks 29 643 24 22
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html 
ops@rzekun.net 

http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html
mailto:ops@rzekun.net


treningi, szkolenia, o których mowa w SIWZ. Spełnienie warunku należy potwierdzić poprzez złożenie
stosownego oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa
w  pkt.  9  SIWZ.  Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  wykonawców  zostanie  dokonana  wg
formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Część  I:  Wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  dysponuje  co  najmniej  jedną  osobą
posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia i posiadającą minimum dwuletnie
doświadczenie  zawodowe  w  prowadzeniu  poradnictwa  psychologicznego,  indywidualnego  i  zajęć
grupowych tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10
osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej  70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych
z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia;  Część II:  wymagane jest
wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe
magisterskie  o  kierunku  lub  specjalności  doradztwo  zawodowe,  posiadającą  minimum  dwuletnie
doświadczenie  w  pracy  w  poradnictwie  zawodowym  -  indywidualna  konsultacja,  grupowe  warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie
mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej  70 godzin zajęć z zagadnień
ściśle  związanych  z  zakresem  merytorycznym  warsztatów  stanowiących  przedmiot  zamówienia;
Część  III:  wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  dysponuje  co  najmniej  jedną  osobą
posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia i doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów  umiejętności  społeczno-zawodowych,  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum
3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej
70 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących
przedmiot  zamówienia;  Część  IV:  wymagane  jest  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  dysponuje
co najmniej  jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności
doradztwo  zawodowe,  posiadającą  minimum  dwuletnie  doświadczenie  w  pracy  w  poradnictwie
zawodowym - indywidualna konsultacja, grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy tj. osobiste
przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej  niż 10 osób,  których zakres
tematyczny  zawierał  co  najmniej  70 godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle  związanych  z  zakresem
merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia;  Część V:  wymagane jest wykazanie
przez  Wykonawcę,  że  dysponuje  co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  wykształcenie  wyższe
magisterskie i  doświadczenie w prowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
tj. osobiste przeprowadzenie minimum 4 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 5 osób, których
zakres tematyczny zawierał co najmniej  50 godziny zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem
merytorycznym  szkolenia  stanowiącego  przedmiot  części  zamówienia;  Część  VI:  wymagane  jest
wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe
magisterskie na jednym z kierunków studiów: psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie
(lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane w Rzeczypospolitej  Polskiej  za równorzędne z ww.)
i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych, tj. osobiste przeprowadzenie
minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał
co najmniej  70 godzin zajęć  z  zagadnień ściśle  związanych z  zakresem merytorycznym warsztatów
stanowiących przedmiot części zamówienia;  Część VII:  wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę,
że  dysponuje  co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  wykształcenie  wyższe  magisterskie  na  jednym
z kierunków studiów: psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie (lub uzyskane za granicą
wykształcenie  uznane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  równorzędne  z  ww.)  i  doświadczenie
w prowadzeniu  warsztatów rodzinnych,  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum 3 warsztatów/szkoleń
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w grupie nie mniejszej niż 10 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej  70 godzin zajęć
z  zagadnień  ściśle  związanych  z  zakresem  merytorycznym  warsztatów  stanowiących  przedmiot
zamówienia;  Część  VIII:  wykazanie  przez  Wykonawcę,  że  dysponuje  co  najmniej  jedną  osobą
posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w zakresie
savoir-vivre,  tj.  osobiste  przeprowadzenie  minimum  3  warsztatów/szkoleń  w  grupie  nie  mniejszej
niż  10  osób,  których  zakres  tematyczny  zawierał  co  najmniej  60 godzin  zajęć  z  zagadnień  ściśle
związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot zamówienia;    
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, według kryterium spełnia/nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZY
ĆWYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU
W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU  NA PODSTAWIE  ART.  24  UST.  1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust.  1  ustawy,  oprócz  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  należy
przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli  wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1)  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r.  o ochronie konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

III.5)  INFORMACJA  O  DOKUMENTACH  POTWIERDZAJĄCYCH,  ŻE  OFEROWANE  DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄOKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający  dopuszcza możliwość  dokonania  zmiany warunków zawartej  umowy dla  każdej
części  zamówienia  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  wybrano  Wykonawcę
w zakresie: 1) danych teleadresowych dotyczących Stron umowy, w przypadku dokonania zmian
w tym zakresie ze strony Zamawiającego i/lub Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy;
2) harmonogramu świadczenia usługi, wynikającej z konieczności zsynchronizowania czasowego
warsztatów/szkolenia  z  innymi  działaniami  ukierunkowanymi  na  Uczestników  projektu  pn.:
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” lub też
spowodowanej  czynnikami  obiektywnymi,  uniemożliwiającymi  realizację  zamówienia  zgodnie
z pierwotną wersją harmonogramu, pod warunkiem, że końcowy termin realizacji zamówienia nie
ulegnie przesunięciu w częściach I-VIII poza I połowę grudnia 2013 r.,  z zastrzeżeniem ppkt. 6
niniejszego punktu oraz pod warunkiem zaakceptowania zmiany harmonogramu zarówno przez
Zamawiającego,  jak  i  Wykonawcę;  3)  liczby  spotkań  i  czasu  trwania  poszczególnych  zajęć
warsztatowych, pod warunkiem, że maksymalna liczba godzin warsztatów w ciągu dnia dla jednej
grupy w częściach I-VIII nie przekroczy sześciu godzin.

2. Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  treści  umowy w  podanym zakresie  zmiany składu  kadry
szkoleniowej,  przy  czym  zmiany  te  nie  mogą  powodować  pogorszenia  poziomu  kwalifikacji
zmienionej kadry w stosunku do tej zaoferowanej w ofercie przetargowej. Dokonane w/w zmiany
wymagają  sporządzania  aneksu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wcześniejszego
poinformowania  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  o  zaistniałych  okolicznościach,  które
spowodowały zmiany osób prowadzących. Zamawiający zastrzega sobie, nie wyrażenie zgody na
prowadzenie  zajęć  przez  wskazaną  osobę  w  przypadku,  gdy  kwalifikacje  takiej  osoby  będą
niższe od proponowanych w ofercie.

3. Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  terminu  zakończenia  realizacji  umowy,  w  przypadku
wcześniejszego  zakończenia  realizacji  projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób
pozostających  bez  pracy  „Zacznijmy  od  nowa”” lub  konieczności  zsynchronizowania  terminu
warsztatów/szkolenia  z  innymi  działaniami  realizowanymi  w  projekcie  albo  spowodowanej
czynnikami  obiektywnymi  uniemożliwiającymi  realizację  zamówienia  w  pierwotnie  ustalonym
terminie,  pod  warunkiem,  że  termin  zakończenia  warsztatów/szkolenia  zostanie  wyznaczony
najpóźniej na dzień 10 grudnia 2013 roku; 

4. Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  innych  zapisów  umowy,  spowodowanych  koniecznością
dostosowania  ich  do  zmieniających  się  wymogów  PO  KL,  do  interpretacji  i  wytycznych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
oraz do obowiązujących przepisów prawa; 

5. Dopuszcza  się  dokonywanie  innych  zmian  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji  umowy
w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą
żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
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6. Dopuszcza  się  dokonywanie  zmian  zapisów  umowy,  co  do  których  konieczne  są  zmiany
wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, przerwy w dostawie energii elektrycznej
i mającej wpływ na realizację umowy; 

7. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  dokonywana  będzie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.rzekun.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, pok. nr 4. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.06.2013 r. godzina 13:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B,  07-411
Rzekuń, pok. nr 4 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii
Europejskiej:
Projekt  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób pozostających bez  pracy  „Zacznijmy od nowa””
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
IV.4.17)  Czy  przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku
nieprzyznania  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi
środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZEŚĆ Nr: 1
NAZWA:  Konsultacje  indywidualne  z  psychologiem  dla  13  Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 

1. Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  Konsultacje  indywidualne
z  psychologiem  dla  13  Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób
pozostających bez  pracy „Zacznijmy od nowa””,  w łącznym wymiarze  czasowym  24 godziny
zegarowe. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85.12.12.70-6
3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013. 
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZEŚĆ Nr: 2
NAZWA: Konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego dla 13 Uczestników projektu pn.:
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 

1. Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  Konsultacje  indywidualne  z
zakresu  doradztwa  zawodowego dla  13  Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, w łącznym wymiarze czasowym
24 godziny zegarowe. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85.31.23.20-8 
3. Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.  
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZEŚĆ Nr: 3
NAZWA:  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  treningu  podstawowych  kompetencji  i  umiejętności
społecznych  dla  13  Uczestników projektu pn.:  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających
bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 
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1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: trening podstawowych kompetencji
i umiejętności społecznych dla  13  Uczestników projektu pn.:  „Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, w łącznym wymiarze czasowym 24 godziny
dydaktyczne. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85.12.12.70-6. 
3. Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.  
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZEŚĆ Nr: 4
NAZWA:  Warsztaty z doradcą zawodowym  dla  13  Uczestników projektu pn.:  „Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  Warsztaty z zakresu doradztwa
zawodowego dla  13  Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób
pozostających bez  pracy „Zacznijmy od nowa””,  w łącznym wymiarze  czasowym  24 godziny
dydaktyczne. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85.31.23.20-8. 
3. Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.  
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5
NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla
13  Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy
„Zacznijmy od nowa””.  

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia  z  zakresu  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  dla  13 Uczestników  projektu  pn.:
„Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  „Zacznijmy  od  nowa””,  w
łącznym wymiarze czasowym 8 godzin dydaktycznych. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.56.20.00-1. 
3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.  
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 6
NAZWA:  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  warsztatów  umiejętności  wychowawczych dla  13
Uczestników projektu pn.:  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy
od nowa”” .

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów  umiejętności  wychowawczych dla  13 Uczestników  projektu  pn.:  „Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””, w łącznym wymiarze
czasowym 24 godziny dydaktyczne. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80.57.00.00-0. 
3. Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.08.2013.  
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7
NAZWA: Przygotowanie i  przeprowadzenie warsztatów  rodzinnych dla nie więcej  niż13 Uczestników
projektu pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów rodzinnych dla 13 Uczestników projektu pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
pozostających bez  pracy „Zacznijmy od nowa””,  w łącznym wymiarze  czasowym  24 godziny
dydaktyczne. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0. 
3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013. 
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 8
NAZWA: Przygotowanie i  przeprowadzenie warsztatów  savoir-vivre  dla  13 Uczestników projektu pn.:
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa””. 

1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów savoir-vivre dla 13 Uczestników projektu pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
pozostających bez  pracy „Zacznijmy od nowa””,  w łącznym wymiarze  czasowym  24 godziny
dydaktyczne. 

2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80.57.00.00-0. 
3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013. 
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

tel. 29 761 73 95
faks 29 643 24 22
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html 
ops@rzekun.net 
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