StronaI z 4
Adresstrony internetowej,na kt6rej Zamawiaj4cyudostqpniaSpecyfikacjqIstotnychWarunkow
Zam6wienia:
bip.pupbnaniewo,pl

Braniewo:usluga szkoleniowapod nazwEMonteri konserwator
i nstalacji sanitarnych,wodno-kanalizacyjnych
NumerogNoszenia:
387634- 2012;datazamieszczenia:09.10.2012
- ustugi
OGI-OSZENIE
O ZAMOWTENIU
Zamieszczanie ogfosze n ia : o bowiqzkowe.
Ogloszeniedotyczy: zam6wieniapublicznego.

SEKGJAI: ZAMAWIAJACY
f. 1) NAZWAIADRES:Powiatowy
UrzqdPracyw Braniewie
1j8,14-500Braniewo,
, ut.Ko6ciuszki
woi.
warmihsko-mazurskie,
tel.0-5564432 22, faksO_55
64432 24.
l. 2) RODZAJZAMAWIAJ{CEGO:
Administracja
samorzqdowa.

SEKCJAll: PRZEDMIOT
ZAMOWTENTA
il.1)OKRESLENTE
PRZEDMIOTU
ZAMOWTENTA
lf.1'1)Nazwanadanazam6wieniuprzezzamawiajqcego:
podnazwaMonteri
Uslugaszkoleniowa
konseruvator
instalacji
sanitarnych,
wodno-kanalizacyjnych.
11.1.2)
Rodzajzam6wienia:uslugi.
11.1.3)
przedmiotuorazwielko6cilub zakresuzam6wienia:Przedmiotem
Okre5lenie
jest
zam6wienia
organizacja
i przeprowadzenie
uslugiszkoleniowej
podnazwqMonteri konsenruator
instalacji
sanitarnych,
wodno-kanalizacyjnych
dlaos6bbezrobotnych
zarejestrowanych
w powiatowym
Uzgdziepracy
Braniewie,
w ramachprojektuKwalifikacje
i doSwiadczenie
na I miejscuwsp6lfinansowanego
ze Srodk6w
UniiEuropejskiejw
ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego.
Zakreszam6wienia
obejmuje
przeszkolenie
10osobbezrobotnych
zarejestrowanych
iskierowanych
pzez powiatowy
Urzqdpracyw
Braniewie.
ll.1.4lczy przewidujesig udzieleniezam6wleriuzupeNniaiEcych:
nie.
11.1.5)
Wsp6lnySlownikZam6wie6(CpV):80.S0.00.00_9.
11.1.6)
Gzydopuszczasig zlo2enieofertyczgsciowej:nie.
ll.1.7lCzydopuszczasig zNo2enie
ofertywariantowej:nie.
fl.2)CZASTRWANIAZAMOWIENIA
LUBTERMINWYKONAN
lA: Zakohczenie:
30.11.2012.
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http:llbzpj.portaluzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show
&pozycja:387634&rok:20... 2012-10-09
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FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
ilt.zlzALtczKl
Czypzewidujesig udzieleniezaliczekna poczetwykonaniazam6wienia:nie
lll.3)WARUNKIUDZIALUW POSTEPOWANIU
ORAZOptSSPOSOBUDOKONYWANTA
OCENY
SPE&NIANIA
TYGHWARUNKOW
lll. 3'1)Uprawnienia
do wykonywaniaokre6lonejdzialalno6ci
lub czynno6ci,je2eliprzepisy
prawanakladajqobowiqzekich posiadania
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
Za spelniajqcego
warunekZamawiajqcy
uznaWykonawcg,
ktory:posiadaaktualny
wpisdo
rejestruinstytucji
szkoleniowych
prowadzony
przezwojewodzki
urzEdpracywlasciwyze wzglgdu
na siedzibg
wykonawcy,
zgodniez art.20 ust.1 ustawyz dnia20 kwietnia2004rokuo promocji
zatrudnienia
i instytucjach
Dz.lJz 2008r. Nr 69,poz.4lS,z poz.zm.)',
rynkupracy(tekstjednolity
spelania/nie
spelnia
lll.3.2)Wiedzai do6wiadczenie
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
Za spelniajqcego
warunekZamawialacy
uznaWykonawcg,
ktory:przedstawi
wykazgrupowych
uslugszkoleniowych
(grupaliczqcaprzynajmniej
5 os6b)o podobnym
zakresie,
w okresie
ostatnich
trzechlat przeduplywem
terminuskladania
ofert,a jezeliokresprowadzenia
dzialalno6cijest
kr6tszy- w tymokresie,
z podaniem
ichwartoSci,
przedmiotu,
datwykonania
i
odbiorc6w,
orazzalqczeniem
dokumentu
potwierdzajqcego,
ze te usfugizostaly
wykonane
lubsq
wykonywane
nalezycie;
spelnia/ niespelnia
lll.3.3)PotencjaN
techniczny
Opissposobudokonywaniaocenyspetnianiategowarunku
ZaspelniaiEcego
warunekZamawiaiqcy
uznaWykonawcq,
kt6ry;przedstawi
wykazwyposazenia
zakladui urzqdzeh
dostqpnych
Wykonawcy
uslugw celurealizacji
zamowieni
a wrazzinformacjq
o podstawie
dysponowania
tymizasobami;
lll.3.4)Osobyzdolnedo wykonaniazam6wienia
Opissposobudokonywaniaocenyspelnianiategowarunku
Za spelniajqcego
warunekZamawiajEcy
uznaWykonawca,
ktory;wykazeosoby,uczestniczqce
w wykonywaniu
zam6wienia
z informacjq
o ichkwalifikacjach,
doSwiadczeniu,
wyksztalceniu
niezbgdnym
do wykonania
zam6wienia
zakresuwykonywan
ia pzez nichczynnoSci
i informacjq
o podstawie
do dysponowania
tymiosobami,
orazzloZyoilwiadczenie,
ze osoby,kt6rebgdq
uczestniczyc
w wykonywaniu
zam6wienia
posiadajq
wymagane
jezeliustawy
uprawnienia,
nakladaiq
obowiqzek
posiadania
takichuprawnieh
spelnia/
niespelnia

http:llbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:sho
w&pozycjr3i:l634fuok:20...
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lll.3.5)Sytuacjaekonomicznai finansowa
opis sposobudokonywaniaocenysperniania
tegowarunku
zamawiaiqcy
niewyznacza szczeg6rowego
warunkuw tymzakresie
lll'4)INFORMAGJA
o oSwADczENlAcH LUB DoKUMENTAcH,
JAKTEMAJADosrARczye
vvYKoNAWCY
W CELUPOTWIERDZENIA
SPELNTANTA
WARUNKOW
UDZTALU
W POSTEPOWAN|U
ORAZNIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE
ART.24 UST.1 USTAWY
lll'4'1)W zakresiewykazaniaspelnianiaprzezwykonawcewarunk6w,o ktorych
mowaw art.22
ust' 1 ustawy,opr6czo6wiadczenia
o speNnieniu
warunk6wudzialuw postgpowaniu,
nale2y
przedlo2y6,:
' wykaz wykonanych,a w przypadkuSwiadczeriokresowychlub
ciqglych r6wniez
wykonywanych,
dostawlub uslugw zakresieniezbgdnym
do wykazaniaspelniania
warunku
wiedzyi doSwiadczenia
w okresieostatnich
trzechlat przeduplywemterminuskladania
ofert
albo wniosk6wo dopuszczenie
do udzialuw postqpowaniu,
a jezeli okres prowadzenia
jest kr6tszy- w tymokresie,
dzialalnoSci
z podaniem
ichwartosci,
przedmiotu,
datwykonania
i
odbiorc6w,oraz zalqczeniem
dokumentupotwierdzajqcego,
ze te dostawylub uslugizostaly
wykonane
lubsq wykonywane
naleZycie
' wykaznarzqdzi,wyposazenia
zakladui urzqdzefr
technicznych
dostgpnych
wykonawcyusfug
lub rob6t budowlanych
w celu realizacjizam6wieniawraz z informacjqo podstawie
dysponowania
tymizasobami
' wykaz os6b, kt6re bgdq uczestniczyc
w wykonywaniuzam6wienia,w szczeg6lnoSci
odpowiedzialnych
za Swiadczenieuslug, kontrolg jakoSci lub kierowanierobotami
budowlanymi,
wraz z informacjami
na tematich kwalifikacji
zawodowych,
doSwiadczenia
i
wyksztalcenia
niezbgdnych
dlawykonania
zam6wienia
ych przez
, a tak2ezakresuwyKonywan
nieczynnoSci,
orazinformacjq
o podstawie
do dysponowania
tymiosobamr
o oSwiadczenie,
ze osoby,ktore bqdq uczestniczyc
w wykonywaniu
zam6wienia,
posiadajq
wymagane
jeZeliustawynakladajE
uprawnienia,
obowiqzek
posiadania
takichuprawnieh
lll.4.2lW zakresiepotwierdzenia
niepodlegania
wykluczeniuna podstawieart. 24 ust. 1 ustawy,
nafe2yptzedNo2y6,:
o o5wiadczenie
o brakupodstawdo wykluczenra

lll'7)Czyograniczasig mo2liwo56ubieganiasig o zam6wienie
publicznetylko dla wykonawc6w,
u
kt6rychponad50 % pracownik6wstanowiqosobyniepelnosprawne:
nre

SEKCJAIY: PROGEDURA
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tv.l) TRYBUDZTELENTA
ZAMOWTENTA
|V.1.1)Trybudzieleniazam6wienia:przetarg
nieograntczony.
tv.2)KRYTERTA
OCENYOFERT
av.2.1lKryteriaocenyofert:cenaorazdodatkowe
kryteria
i ichznaczenie:
1- C e n a - 6 0
- 25
2 - DoSwiadczenie
Wykonawcy
- 15
3 - Potencjal
techniczny
lV.2.2lCzyprzeprowadzona
bgdzieaukcjaelektroniczna:
nie
tv.3)zMtANAUMOWY
Czy przewidujesig istotnezmiany postanowierizawartejumowyw stosunku do tre6ci

oferty,na

podstawiekt6rejdokonanowyboruwykonawcy:nie
tv.4)TNFoRMACJE
ADMTNTSTRACYJNE
lV.4'1)Adresstronyinternetowej,
na kt6rejjest dostgpnaspecyfikacjaistotnychwarunk6w
zam6wienia:
pupbraniewo.
http://bip.
pl
Specyfikacig
istotnychwarunk6wzam6wieniamo2nauzyska6pod adresem:powiatowy
Urzqdpracy
w Braniewie
14-500Braniewo,
ul.KoSciuszki
118ook.nr 16.
lV.4-41Termin
skladaniawniosk6wo dopuszczenie
do udziaNu
w postgpowaniulub ofert:15.10.2012
godzina10:15,miejsce:
Powiatowy
Uzqd Pracyw Braniewie
14-sOO
Braniewo,
ul. KoSciuszki
11g
pok.nr 3.
sekretariat
fV.4.5)Terminzwlqzaniaofert4:okresw dniach:30 (odostatecznego
terminuskladaniaofert).
lV.4'16)Informacjedodatkowe,w tym dotyczqcefinansowania
projektu/programu
ze Srodk6wUnii
Europejskiei:
Uslugaszkoleniowa
realizowana
w ramachprojektu
Kwalifikacje
i doSwiadczenie
na I
miejscu
wsp6lfinansowanego
ze Srodk6w
UniiEuropejskiejw
ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego..
lv-4.171Czy
przewiduiesig uniewa2nienie
postgpowania
o udzieleniezam6wienia,
w przypadku
nieprzyznania
Srodk6wpochodzqcych
z bud2etuUniiEuropejskiej
oraz niepodlegajqcych
zwrotowi
Srodk6wz pomocyudzielonejprzezpafistwaczlonkowskie
porozumienia
Europe.flskiego
o Wolnym
Handfu(EFTA)'kt6remialy byl przeznaczone
na sfinansowanie
caNosci
lub czgScizam6wienia:
nie
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