Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.rarr.rzeszow.pl

Rzeszów: Przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla dwóch
edycji projektu: Indywidualnego (maksymalnie 480 godzin, min.
360 godz.) i grupowego (maksymalnie 192 godzin, min. 144
godziny) dla uczestników projektu Droga do pracy!
Numer ogłoszenia: 51210 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenia doradztwa
zawodowego dla dwóch edycji projektu: Indywidualnego (maksymalnie 480 godzin, min. 360 godz.)
i grupowego (maksymalnie 192 godzin, min. 144 godziny) dla uczestników projektu Droga do
pracy!.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie
indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 120, min. 90 uczestników w
dwóch edycjach projektu Droga do pracy!. W jednej edycji projektu weźmie udział maksymalnie 60
uczestników, min. 45. Łącznie w dwóch edycjach projektu do zrealizowania jest maksymalnie 480
godzin indywidualnego doradztwa zawodowego, a min. 360 godzin. Łącznie w dwóch edycjach
projektu do zrealizowania jest maksymalnie 192 godziny grupowego doradztwa zawodowego, a

min. 144 godziny. Postępowanie jest podzielone na dwie części. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. ZAKRES DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU: Część I indywidualne
doradztwo zawodowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa
zawodowego z zakresu określenia predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, zakończone
opracowaniem własnej ścieżki wsparcia IPD dla maksymalnie 60, min. 45 uczestników projektu.
Łącznie maksymalnie do zrealizowania jest 240 godzin doradztwa indywidualnego, a min. 180
godzin. Część II grupowe doradztwo zawodowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
grupowego doradztwa zawodowego z zakresu nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy
oraz społecznych kompetencji kluczowych dla maksymalnie 4 grup, min. 3 grup uczestników
projektu. (grupa maksymalnie. 15 osób). Łącznie maksymalnie do zrealizowania jest 96 godzin
doradztwa grupowego, a min. 72 godziny. Uwagi ogólne do dwóch części zamówienia:
Uczestnikami projektu są osoby w wieku do 30 roku życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
mogące posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące gminy Kolbuszowa,
Strzyżów, Lubaczów i miasto Rzeszów. Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Wymagana
jest realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 60, a min. 45 uczestników.
Z Każdym uczestnikiem projektu zostaną zaplanowane 2 spotkania po 2h. Łącznie maksymalnie do
zrealizowania jest 240 godzin doradztwa indywidualnego, a min 180 godzin. Maksymalna liczba
indywidualnego doradztwa zawodowego: 2 dni x 2h x 60 osób = 240 godzin Minimalna liczba
indywidualnego doradztwa zawodowego: 2 dni x 2h x 45 osób = 180 godzin 1 h doradztwa
indywidualnego to 60 minut zegarowych. Część II grupowe doradztwo zawodowe: Wymagana jest
realizacja grupowego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 60, a min. 45 uczestników.
Uczestnicy zostaną podzieleni na maksymalnie 4 grupy (15 osób/grupę),a min. 3 grupy. Z każdą
grupą zostaną zaplanowane 3 spotkania po 8h. Na jedną grupę przypada 24 godziny grupowego
doradztwa zawodowego. 3 dni x 8h x 1 grupa= 24 godziny - maksymalna liczba grupowego
doradztwa zawodowego dla 1 grupy. Maksymalna liczba grupowego doradztwa zawodowego: 3 dni
x 8 h x 4 grup = 96 godzin Minimalna liczba grupowego doradztwa zawodowego: 3 dni x 8 h x 3
grupy = 72 godziny 1 h doradztwa grupowego to 45 minut zegarowych. Zajęcia mają być
prowadzone metodami aktywizującymi w formie wykładów teoretycznych, dyskusji, warsztatów,
symulacji praktycznych, ćwiczeń zespołowych i indywidualnych, z wykorzystaniem środków
multimedialnych (rzutnik, laptop). Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Dla I edycji Projektu:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości w okresie od 17.03.2014 do 25.03.2014r. Dla
drugiej edycji projektu: Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie: wrzesień 2014 Część
II grupowe doradztwo zawodowe: Dla I edycji Projektu: Przedmiot zamówienia musi być wykonany
w całości w okresie od 26.03.2014 do 31.03.2014r. Dla drugiej edycji projektu: Przedmiot
zamówienia musi być wykonany w okresie: wrzesień 2014 Uwagi ogólne do dwóch części

zamówienia: Wykonawca będzie realizował przedmiot na podstawie harmonogramu (określającego
konkretne daty, godziny i uczestników) dostarczonego przez Zamawiającego min 3 dni przed
rozpoczęciem doradztwa. Kolejność działań (tj. kolejność wykonania zamówienia): W pierwszej
kolejności zostanie przeprowadzone doradztwo indywidualne. Doradztwo grupowe zostanie
przeprowadzone po zakończeniu doradztwa indywidualnego. Miejsca wskazuje Zamawiający po
zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
doradztwa. Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Doradztwo indywidualne będzie odbywać
się w województwie podkarpackim na terenie gmin: Kolbuszowa, Lubaczów, Strzyżów oraz miasta
Rzeszowa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00- 18:00. Część II grupowe doradztwo
zawodowe: Doradztwo grupowe będzie odbywać się na terenie miasta Rzeszowa oraz na terenie
gmin: Kolbuszowa, Strzyżów i Lubaczów - jeżeli zostanie zrekrutowane min. 15 osób z terenu
jednej z wymienionych gmin. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik
nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 do siwz - wzór umowy. Zamawiający nie
dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia
uzupełniające mogą być realizowane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przy zachowaniu
następujących przesłanek: 1) zostaną zlecone dotychczasowemu wykonawcy usług wybranemu
w drodze niniejszego przetargu, 2) zostaną zlecone w okresie 3 lat od daty udzielenia
zamówienia podstawowego, 3) stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego, 4) polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 5) zamówienia
uzupełniające muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

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;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli jest konieczne)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Zasoby innych podmiotów Jeżeli
wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-2. 4) Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a)
zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony w
odpowiednim terminie jak dla dokumentów w pkt a. c) W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu. 5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp: Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 6) Uwagi dotyczące formy składanych
dokumentów. 6.1) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę. W Przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być
one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6.2) W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 6.3) Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.4)
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

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: www.rarr.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51, pokój nr 314..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalengo S.A. 35-959
Rzeszów ul. Szopena 51, pokój nr 317 - 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: Projekt Droga do Pracy! jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy..
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

