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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395139-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego
2019/S 160-395139

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: przetargi@ohp.pl 
Faks:  +48 225784747
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ohp.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.ckiw-goldap.bip.ohp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi
ul. Boczna 1
Gołdap
19-500
Polska
E-mail: gospomkg4@ohp.pl 
Kod NUTS: PL623
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.ckiw-goldap.ohp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl_https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (operator wózka widłowego, fryzjer) dla 10
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – Gołdap
Numer referencyjny: CKW.ZP.YEI.271.5.2019

II.1.2) Główny kod CPV
80530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Gołdapi.
Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Zamówienie to jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gołdap

II.2.4) Opis zamówienia:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego – dla 7 uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” w wieku 18–24 lata. Kurs przeprowadzony w dwóch modułach - podzielony na
część teoretyczną i praktyczną. Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ.
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, reprezentowane przez
Urszulę Jankowską – Dyrektora CKiW OHP w Gołdapi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr
KG.BPEW.012.1.32.2018 z dnia 21.2.2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu fryzjer (stylista – kolorysta)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gołdap

II.2.4) Opis zamówienia:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursu fryzjer (stylista – kolorysta) – dla 3 uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” w wieku 18–24 lata. Kurs przeprowadzony w dwóch modułach – podzielonych
na część teoretyczną i praktyczną. Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi, reprezentowane przez
Urszulę Jankowską – Dyrektora CKiW OHP w Gołdapi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr
KG.BPEW.012.1.32.2018 z dnia 21.2.2018 r.

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:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu (w zakresie art. 24 ust. 1)
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
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— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca ubiegający się o
realizację zamówienia musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
— zdolności technicznej lub zawodowej:Z uwagi na ograniczoną ilość znaków warunki udziału zamieszczone są
w rozdziale V SIWZ.
Kryteria oceny ofert
Kryterium – cena oferty – waga: 70 %
Kryterium – doświadczenie – waga: 30 %

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:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków warunki umowy zamieszczone są w SIWZ oraz w załączniku nr 9 do
SIWZ - wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 27/08/2019
Czas lokalny: 10:00

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:
Zamawiający:
— dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Za ofertę
częściową uważa się ofertę obejmującą pełny zakres danej części. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla
każdej części, na którą została złożona,
— nie przewiduje składania ofert wariantowych,
— nie żąda wniesienia wadium,
— nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług,
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— przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2019
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