Rzeszów: Doradztwo grupowe dla osób zakładających i
przystępujących do spółdzielni socjalnych.
Numer ogłoszenia: 346848 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
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: Doradztwo grupowe dla osób
zakładających i przystępujących do spółdzielni socjalnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ogólny zakres
przedmiotu zamówienia: Organizacja, obsługa techniczna i przeprowadzenie doradztwa grupowego
dla osób zakładających i przystępujących do spółdzielni socjalnych. 2) Liczba uczestników projektu
/ beneficjentów ostatecznych: nie mniej niż 70 osób i nie więcej niż 79 osób. 3) liczba grup: nie
więcej niż 10, może się zdarzyć, ze w wyniku naboru liczba grup będzie mniejsza jednak nie mniej
niż 7 grup. Liczba godzin doradztwa 50 godzin przypadająca na jedną grupę. Łączna liczba godzin:
50 x liczba grup 10 = 500 godzin (jest maksymalna liczba godzin). 4) Czas realizacji przedmiotu
zamówienia: Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia nie wcześniej niż 1 listopada
2011 r. i nie później niż do 30 listopada 2011 r., z wyłączeniem świąt i niedziel. Przedmiot
zamówienia musi być realizowany w godzinach między 8:00 a 18:00. 5) Miejsce realizacji
przedmiotu zamówienia Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia w siedzibie RARR S.A.
adres: 35-959 Rzeszów, ul Szopena 51. Zamawiający zapewnia salę. Doradztwo będzie
świadczone w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, w

wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach przystosowanych do spotkań doradczych.
6) Szczegółowa tematyka doradztwa: Tematyka doradztwa: a) opracowanie statutu i KRS - 20
godzin / 1 grupę, b) sporządzenie planu wydatkowania środków - 20 godzin / 1 grupę, c) kwestie
podatkowe i prawne działania spółdzielni socjalnych - 10 godzin / 1 grupę. 7) Wykonawca
zobowiązuje się do: a) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia doradztwa i
przekazania go Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem
działań doradczych. b) Wymiany doradcy na wniosek Zamawiającego, w przypadku braku
należytego zaangażowania i staranności danego doradcy w zakresie przeprowadzenia
indywidualnego doradztwa w ramach przedmiotu zamówienia. c) Przeprowadzenia usługi zgodnie z
przedmiotem zamówienia i harmonogramem wykonania usługi zatwierdzonym przez
Zamawiającego. d) Prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi. e)
Umożliwiania przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz kontroli przez
zamawiającego, sposobu prowadzenia i dokumentowania przedmiotu zamówienia. f) Bieżącego
informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o
przypadkach nieobecności uczestników doradztwa oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w
trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za doradztwo dla tych osób. g) Wydania
uczestnikom doradztwa opinii doradczej, zawierającej informacje z zakresu predyspozycji
Beneficjenta Ostatecznego w oparciu o wyniki testów, ćwiczeń zadań i rozmowy doradczej, jego
mocnych i słabych stron, określenia listy polecanych zawodów, które BO może wykonywać w
oparciu o posiadane umiejętności, preferencje zawodowe, oraz wskazówki dotyczące dalszej
aktywizacji i rozwoju zawodowego Beneficjenta Ostatecznego. h) Opracowanie wzoru, opinii
doradczej i dobór narzędzi doradczych: testów, ćwiczeń, zadań. i) Zapewnienia/wydruku
dokumentów doradczych: narzędzi doradczych (testów, ćwiczeń, zadań) dla każdego z BO, celem
zrealizowania przedmiotu zamówienia. j) Przekazanie uczestnikom projektu oryginałów
dokumentów wypracowanych podczas usługi, w tym, testów, ćwiczeń, zadań itp. k) Przekazania
Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
kompletu dokumentacji potwierdzającej realizację usługi obejmującego: - oryginałów kart
indywidualnych usług doradczych; - kserokopii opinii doradczych dla Beneficjentów Ostatecznych,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem; - 1 kompletu materiałów doradczych obejmującego:
wzory wypełnianych przez BO dokumentów, testów, ćwiczeń, zadań itp. Wykonawca zobowiązuje
się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach. Wszystkie przeprowadzone
działania muszą być wykonane dla każdej grupy odrębnie (oznaczenia unijne na dokumentacji,
harmonogramy, materiały doradcze, listy obecnosci itd.). l) Przechowywania dokumentów
związanych z organizacją i współfinansowaniem przedmiotowego doradztwa do grudnia 2020 r. i
udostępnienia ich na życzenie Zamawiającego. 8) Potencjał kadrowy: Do realizacji przedmiotu

zamówienia Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 3 osoby / doradców. Ze strony
Wykonawcy usługi przedmiot zamówienia może zostać przeprowadzony wyłącznie przez doradców,
którzy spełniają następujące wymogi: a) posiadają wykształcenie wyższe, b) posiadają następujące
doświadczenie zawodowe: każdy z doradców przeprowadził co najmniej 100 godzin doradztwa w
zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Doświadczenie to musi być
udokumentowane (np. referencjami, zaświadczeniem). c) Przed podpisaniem umowy Wykonawca
musi dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby które będą udzielać
doradztwa (rozmawiać bezpośrednio z BO - mają doświadczenie w zakresie doradztwa nt. w
zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Na potwierdzenie powyższego wykonawca musi
dostarczyć: - życiorysy zawodowe co najmniej 3 doradców, którzy będą odpowiedzialni za
realizację przedmiotu zamówienia; - co najmniej 1 zaświadczenia/referencje wystawione imiennie
dla każdego z doradców, którzy będą udzielać doradztwa, potwierdzające przeprowadzone przez
nich usługi w zakresie min 100 godzin doradztwa. Zaświadczenie to (referencje) musi być wydane i
podpisane przez spółdzielnię socjalną. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany poprzez
osoby wskazane w ofercie tzn., że bezpośrednie doradztwo dla BO będą udzielały osoby wskazane
w ofercie. 9) Płatności: Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji potwierdzającej
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie będzie
płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
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 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w sytuacji
gdy: 1) w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, 2) stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 3) polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień tj. usługi doradcze nt. nt. zakładania i/lub prowadzenia i/lub funkcjonowania
spółdzielni socjalnych. 4) zamówienia uzupełniające zostaną zlecone dotychczasowemu
wykonawcy tj. wykonawcy zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.10.00-5, 79.14.00.00-7, 79.22.10.00-9,
79.34.11.00-7, 79.40.00.00-8, 79.41.00.00-1, 79.41.10.00-8, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5,
79.41.40.00-9, 85.31.23.20-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

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
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.

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

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienie lub zamówienia
polegające na udzieleniu łącznie 50 godzin doradztwa nt. zakładania i/lub prowadzenia
i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

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

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych.

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

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje łącznie co
najmniej 3 osobami / doradcami, każda z osób o następujących kwalifikacjach: a) posiada

wykształcenie wyższe, b) posiada następujące doświadczenie zawodowe: przeprowadził
co najmniej 100 godzin doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni
socjalnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku 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 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 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 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
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, 2) Pełnomocnictwo - jeśli
dotyczy, 3) zakres dla podwykonawców - jeśli dotyczy.
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 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
dotyczącym: 1) liczby osób uczestniczących w doradztwie (minimalna liczba osób 70, maksymalna
85). Zmiana liczby osób może nastąpić w wyniku: a) naboru uczestników projektu (beneficjentów
ostatecznych), b) braku ich zgody na uczestnictwo w doradztwie, c) zdarzeń losowych
uniemożliwiających beneficjentom ostatecznym udział w doradztwie, 2) zmiany umowy mogą się
odbyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za zgodą stron.
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 Regionalnego 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:
02.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 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 Podkarpackie spółdzielnie socjalne Informacje o projekcie:
Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Numer i nazwa Działania: 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Numer i nazwa
Poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Województwo: podkarpackie Instytucja, w której
wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Numer konkursu:
10/POKL/7.2.2/2010.
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

