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                                             Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Byczyna: ORGANIZACJA i PRZEPROWADZENIE CYKLÓW SZKOL ENIOWO - 

DORADCZYCH w ramach projektu Byczy ński Inkubator Gospodarki 

Społecznej - OWES dla subregionu północnego  

Numer ogłoszenia: 140643 - 2013; data zamieszczenia : 11.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. 

opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu 

zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ORGANIZACJA i PRZEPROWADZENIE CYKLÓW 

SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla 

subregionu północnego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest organizacja 

i przeprowadzenie 2 cyklów szkoleniowo - doradczych, dla 2 grup zakładających /przystępujących/zatrudnionych w 

Spółdzielniach Socjalnych (tzw. szkolenie ogólne), 2 szkoleń specjalistycznych (po jednym szkoleniu dla kaŜdej z 



 2 

grup) oraz świadczenie usług doradczych przez coacha - doradcę biznesowego, w ramach projektu Byczyński 

Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego, który jest realizowany w ramach: Priorytet VII 

Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii 

społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Wykonawcy/doradcy 

naleŜeć będzie równieŜ: 1. Dojazd na swój koszt, do miejsca spotkania z grupą, dla której będzie przeprowadzane 

szkolenie. Spotkania będą odbywały się na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego, brzeskiego i 

namysłowskiego. 2. Sporządzanie notatek z rozmów oraz potwierdzeń wykonania usług doradczych (wypełniona 

Karta usług doradczych), 3. Terminowa realizacja powierzonych zadań, 4. Współpraca z koordynatorem projektu i 

osobą przez nią wskazana, 5. Informowanie w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Szczegóły zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano 

do CPV: 79.40.00.00.8 - usługi doradcze. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.40.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiająñcy nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 

wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 

(zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków 

udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
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• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe: śe wykonał 

naleŜycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 

okresie co najmniej 2 (dwie) usługi szkoleniowe lub 2 (dwie) usługi doradcze (ewentualnie 1 usługę 

szkoleniowa i 1 usługę doradczą) z tematyki Ekonomii Społecznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca 

przedkłada wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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 naleŜycie;- załącznik nr 5 - Doświadczenie zawodowe Ocena 

spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie 

spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 

wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 

(zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków 

udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje do wykonania zamówienia 

co najmniej 2 (dwiema) osobami (doradcami), które to osoby (kaŜda z nich) posiadają doświadczenie w 

zakresie szkolenia lub świadczenia usług doradczych z tematyki Ekonomi i Społecznej, tzn. przeprowadziły 

co najmniej 2 (dwa) szkolenia z tematyki Ekonomii Społecznej lub przeprowadziły co najmniej 30 godzin 

doradztwa indywidualnego z tematyki Ekonomii Społecznej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 

warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
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zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/. Potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie 

wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 

(zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociaŜby jednego z postawionych warunków 

udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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 

naleŜycie;  

• 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 takŜe 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
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wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 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 takŜe dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących 

ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c) Pełnomocnictwo ustanowione 

do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

naleŜy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. d) W przypadku 
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korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b uPzp - pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana postanowień warunków umowy moŜe nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §3 ust. 2 

pkt12 i § 7 ust 3. Zmiany mogą równieŜ dotyczyć: - terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności 

nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmiany terminu wykonania usług przez 

instytucję pośredniczącą, - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, - zmiany osób 

występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych z tym Ŝe osoby 

występujące po stronie Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, - Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmiany ilości osób, rozliczenie kosztów (wynagrodzenie wykonawcy) nastąpi wtedy wg Tabeli kosztów, której 

wzór znajduje się w rozdziale VI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. - sposobu fakturowania usług, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Byczynie ul. 

Rynek 1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.07.2013 godzina 

09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna, pokój nr 19 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt realizowany w ramach: Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomi 

społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.. 
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków 

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), 

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 
 


