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Rybnik: Usługa szkoleniowa w ramach projektu Sedno - to edukacja
skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 313765 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Budowlanych , ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 42 22
796, faks 32 42 22 279.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.pl/zsbrybnik
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SZKOŁA PUBLICZNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa w ramach projektu Sedno - to
edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja
i przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 105 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku uczestników projektu
Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych - formalnych
uczestników projektu, podniesienie ich konkurencyjności na lokalnym rynku pracy oraz zwiększenie ich aktywności
zawodowej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

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
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia
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 wykonanych,

a

w

przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami
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
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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 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
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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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia
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: najniższa cena.
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
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
które dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:1. W przypadku opóźnień w terminach szkoleń,
wynikających z przyczyn leżących po stronie uczestników szkolenia, dopuszcza możliwość wydłużenia ostatecznego
terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2.Przekształcenie firmy, zmiana brzmienia nazwy firmy. 3.Ze względu na
szczególne okoliczności zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą
spełniały wymagania określone w SIWZ.W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany
zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności, które
miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji, i których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rybnik.pl/zsbrybnik
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół
Budowlanych w Rybniku ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , woj. Śląskie, Polska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina
10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik , woj.
Śląskie, Polska.
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: Zadanie finansowane będzie w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego
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rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i budżetu
państwa.
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: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs pt. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający skieruje 10
uczestników projektu na kurs pt. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).
Program szkolenia z określeniem liczby godzin ogółem oraz podziałem na zajęcia teoretyczne i
praktyczne oraz uzyskane po szkoleniu kwalifikacje - zgodne z wytycznymi Nr W-07/IS-02 Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przeszkolenie uczestników
projektu z zakresu spawania stali niestopowych według wytycznych i pod merytorycznym nadzorem
Instytutu Spawalnictwa: W-07/IS-02.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs pt.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający skieruje 10
uczestników projektu na kurs pt. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141).
Program szkolenia z określeniem liczby godzin ogółem oraz podziałem na zajęcia teoretyczne i
praktyczne oraz uzyskane po szkoleniu kwalifikacje - zgodne z wytycznymi Nr W-07/IS-03 Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach.Cel szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przeszkolenie uczestników z
zakresu spawania stali niestopowych według wytycznych i pod merytorycznym nadzorem Instytutu
Spawalnictwa: W-07/IS-03.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs pt. Prawo jazdy kategoria B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.3.1 Zamawiający skieruje 30
uczestników projektu na kurs Prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin (tj. 30 godzin zajęć
teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych). Program i liczba godzin szkolenia w zakresie kursu prawo
jazdy kat. B muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i
egzaminatorów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.) i obejmować część teoretyczną i
praktyczną szkolenia oraz egzamin wewnętrzny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs pt. Kierowca (operator) wózków jezdniowych z wymiana butli gazowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający skieruje 20
uczestników projektu na kurs Kierowca (operator) wózków jezdniowych z wymiana butli gazowej.
Szkolenie powinno być zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o program szkolenia zatwierdzony
pod względem merytorycznym przez Urząd Dozoru Technicznego lub w oparciu o program szkolenia
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Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanego przez Ministra właściwego ds.
Gospodarki.Szkolenie powinno wynosić minimum 59 godzin w tym 44 godziny zajęć teoretycznych i 15
godzin zajęć praktycznych. Podana liczba godzin przez Zamawiającego nie obejmuje godzin egzaminu
końcowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs pt. Budowlaniec - nowoczesne wykończenie wnętrz..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający skieruje 20
uczestników projektu na kurs pt. Budowlaniec - nowoczesne wykończenie wnętrz.Program szkolenia
powinien wynosić minimum 240 godzin (zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne oraz praktyki w
zakładach pracy) i obejmować następujące zagadnienia: wiadomości o pracach wykończeniowych,
wiadomości o materiałach, narzędziach stosowanych do prac wykończeniowych, stosowane technologie
prac wykończeniowych wewnętrznych - tynki, technologia układania płytek ściennych i podłogowych,
technologia układania paneli ściennych i podłogowych, montaż płyt kartonowo - gipsowych i ich
zastosowanie, malowanie wewnętrzne , tapetowanie, wiadomości z zakresu podstawowych zasad BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.59.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs pt. Kosztorysowanie budowlane.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający skieruje 15
uczestników projektu na kurs pt. Kosztorysowanie budowlane. Program szkolenia powinien wynosić
minimum 35 godzin lekcyjnych i obejmować następujące zagadnienia: Podstawy sporządzania
kosztorysów (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), Przedmiar robót
(zasady, praktyczne sposoby sporządzania przedmiaru), Kosztorysowanie komputerowe, a w nim: baza
katalogowa (KNR, KNNR), cenniki, współpraca z programami do sporządzania harmonogramów,
kalkulacja metodą szczegółową i uproszczoną, współpraca z innymi programami komputerowymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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