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Rybnik: Usługi doradztwa zawodowego 
Numer ogłoszenia: 30607 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych , ul. Raciborska 260, 44-273 Rybnik, 
woj. śląskie, tel. 32 45 77 098, faks 32 45 77 098. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.edukacja.rybnik.eu/zss/1297/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradztwa zawodowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie doradztwa zawodowego. Wykonawca 
przeprowadzi usługi w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego z uczestnikami 
projektu Dodajcie nam skrzydeł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są osoby 
niepełnosprawne. Z jednym uczestnikiem należy przeprowadzić 8 godzin zajęć zgodnie z 
opracowanym programem komputerowym i harmonogramem zajęć. Wykonawca 
zobowiązuje się do: - przeprowadzenia zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego z 
uczestnikami projektu, w ilości 8 godzin dla jednej osoby dla 44 osób; - prowadzenia zajęć 
zgodnie z opracowanym programem komputerowym- potwierdzenia odbycia danych zajęć 
wymaganymi dokumentami - prowadzenie usług wg. harmonogramu dostosowanego do 
potrzeb i możliwości uczestników projektu - sporządzenie Indywidualnego Planu Działania 
dla każdego uczestnika - przestrzeganie standardów Europejskiego Funduszu Społecznego 
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określają istotne postanowienia umowne stanowiące 
załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.06.2011. 

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

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dysponujący co 
najmniej jedną osobą będącą doradcą zawodowym posiadającą co najmniej 3 
miesięczne doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego. 
Warunek dysponowania osobą będącą doradcą zawodowym, uważa się za 
spełniony, jeśli osoba ta posiada dyplom ukończenia studiów wyższych o 
specjalności doradztwo zawodowe bądź posiada wykształcenie wyższe i 
ukończony kurs w zakresie doradztwa zawodowego 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
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 wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• 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 dla 
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał 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 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 10 
• 2 - punkty za wykształcenie - 3 
• 3 - punkty za doświadczenie zawodowe - 6 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
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Zmiany mogą dotyczyć: a) Okresu realizacji umowy - termin realizacji umowy może zostać 
wydłużony o 3 miesiące, w przypadku zaakceptowanej zmiany harmonogramu realizacji 
projektu b) Ilości godzin doradztwa zawodowego - liczba godzin może zostać zmniejszona 
według aktualnych potrzeb Zamawiającego w przypadku mniejszej od założonej liczby 
uczestników projektu związanej z problemami w rekrutacji, a także w przypadku 
zaakceptowanej zmiany projektu 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.edukacja.rybnik.eu/zss/1297/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół Specjalnych ul. Raciborska 260 44-273 Rybnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 07.02.2011 godzina 12:30, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych ul. Raciborska 260 44-
273 Rybnik 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: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Dodajcie nam 
skrzydeł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, 
Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską 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 

 
 


