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

www.bip.mikolow.eu

Mikołów: Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego dla 11 uczestników projektu

systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 244650 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3242666, faks 32 3242694.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego dla 11 uczestników projektu

systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa i wsparcia

indywidualnego świadczonego przez doradcę zawodowego Część II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa i wsparcia indywidualnego

świadczonego przez psychologa Część I Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego przez doradcę

zawodowego w zakresie: podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w

tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową a także wytyczenia ścieżki wsparcia odzwierciedlającej zasadę równości płci dla 11 uczestników projektu

systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania

7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika osobno w godzinach pomiędzy 10.00 a 19.00 w

dniu04.08.2014r i 05.08.2014 w pomieszczeniu udostępnionym przez organizatora przetargu w jego siedzibie. Część II Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługa

poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego przez psychologa w zakresie: podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w

tym opiekuńczo-wychowawczych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, a także

wytyczenia ścieżki wsparcia odzwierciedlającej zasadę równości płci dla 11 uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wymiarze 2

godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika osobno pomiędzy 10.00 a 19.00 w dniu 06.08.2014r i 07.08.2014 w pomieszczeniu udostępnionym przez organizatora

przetargu w jego siedzibie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.59.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.08.2014.

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

III.2) ZALICZKI

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

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do prowadzenia zajęć (wykazanych w zał. 6 do SIWZ) mającą co najmniej sześciomiesięczne

doświadczenie w prowadzeniu zajęć o które ubiega się Wykonawca oraz posiadać ukończone szkolenie lub wykształcenie w zakresie, którego dotyczą

zajęcia o których prowadzenie ubiega się Wykonawca.

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 spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mikolow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190

Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:15, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

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 współfinansowany 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


