Nr przetargu 16 /2010/ CSW

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
KRS 0000008207

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 w/w ustawy.
(Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka angielskiego oraz z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych dla uczestników projektów „DAJMY SZANSĘ
DOJRZAŁOŚCI” i „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, Europejski Fundusz Społeczny.
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Specyfikacja zatwierdzona:
Uchwałą Zarządu RARR S.A.
Nr 29/2010 z dnia 18.03.2010r.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rzeszów, dnia 18.03.2010r.

1) Postanowienia Ogólne
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
Zamawiający:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330
Kapitał zakładowy w wysokości 8 691 000 PLN, opłacony w całości.
Bank, nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
nr konta 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362

RARR S.A. tel. nr: (017) 85 20 600 - centrala, 86 76 200
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (017) 85 20 611,
Poczta elektroniczna (e-mail): agutowska@rarr.rzeszow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Gutowska, tel. nr (017) 86 76 240
Strona internetowa Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
Wykonawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
SIWZ:
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamówienie:
Zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3
SIWZ; Oznaczone znakiem: 16/2010/CSW, ogłoszone w dniu 18.03.2010r. Wykonawcy
powinni we wszystkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie zamówienia.
Pzp:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223, poz.
1655 z późn. zm.).
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Postępowanie:
Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ.
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2) Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233
poz. 1655 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„PZP”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a
nadto w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej RARR S.A.

3) Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

-

usługi

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 80533 100-0

Nazwa: Usługi szkoleniowe

Część nr 1:
Kod CPV: 80580 000-3

Nazwa: Oferowanie Kursów językowych

Część nr
Kod CPV:
Kod CPV:
Kod CPV:

2:
80500 000-9
80533 200-1
80533 000-9

Nazwa: Usługi szkolenia komputerowego
Nazwa: Kursy komputerowe
Nazwa: Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i
usługi komputerowe

3.2. Nazwa ogólna
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka
angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla
uczestników projektów „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” i „FOCUS –Twoje miejsce w życiu,
Twoje miejsce na rynku pracy” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Europejski Fundusz Społeczny.
Przedmiot zamówienia
zamówienia).

został

podzielony

na

2

części

(słownie:

dwie

części

Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość części.

Część nr 1 - przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka angielskiego
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Część nr 2 – przeprowadzenie usług szkoleniowych z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
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Część nr 1 - przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka angielskiego
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
angielskiego dla 360 Beneficjentów projektów:

usługi

szkoleniowej

z

języka

„DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;
„FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym
KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej.

2)

Wykonawca przeprowadzi szkolenia:

Liczba uczestników: 360 osób, w tym:
- osoby długotrwale bezrobotne 90 osób (45 osób x 2 edycje)
- osoby niepełnosprawne 90 osób (45 osób x 2 edycje)
- osoby po 45 roku życia 180 osób (90 osób x 2 edycje)
Planowana liczba grup: 24 (2 edycje po 12 grup)
Liczba godzin przypadająca na grupę: 96 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) 3h
dziennie x 32 dni (3-2 razy w tygodniu) –zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
Zamawiającego (zał. nr 1 – Harmonogram Projekt „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”, zał. nr 2 –
Harmonogram Projekt „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”).
Łączna ilość godzin: 2 304 godzin
Zajęcia prowadzone będą jednocześnie dla 4 grup szkoleniowych (2 grupy w ramach jednego
projektu).

Zamawiający zapewnia:

- podręczniki z ćwiczeniami i płytami CD/DVD do nauki języka angielskiego dla 360
uczestników projektu, skonsultowanie z trenerami prowadzącymi szkolenia.
- egzamin certyfikujący dla 360 uczestników projektu m.in. TELC
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- sale szkoleniowe w Wyższej Szkole Zarządzania 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 1 – Projekt
„DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”
- sale szkoleniowe w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie ul. Niedzielskiego
2 – Projekt „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”

3) Termin realizacji zadania:
Edycja I: od 01 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2010 roku (12 grup szkoleniowych - 180 osób –
w tym 3 grupy osób długotrwale bezrobotnych, 3 grup osób niepełnosprawnych, 6 grupy osób
po 45 roku życia).
Edycja II: od 01 marca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku (12 grupy szkoleniowych -180
osób w tym 3 grupy osób długotrwale bezrobotnych, 3 grup osób niepełnosprawnych, 6 grupy
osób po 45 roku życia).
W ramach każdej z 2 edycji przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w dni
robocze.
Szczegółowy harmonogram prowadzenia szkoleń określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do
SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie w razie potrzeby zmiany w terminach realizacji do 5 dni
roboczych.

4) W ramach usługi wykonawca ma zapewnić:

Potencjał kadrowy - do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi mieć do
dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia – szkolenie z języka angielskiego wraz z informacjami dotyczącymi ich
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nich czynności.

5) Szczegółowa tematyka szkoleń:
Tematyka szkolenia powinna być dopasowana do stopnia zaawansowania uczestników
tworzących daną grupę szkoleniową (możliwe poziomy umiejętności uczestnika szkolenia to:
podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).

6) Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1. Przeprowadzenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem
dołączonym do przedmiotu zamówienia. (zał. nr 1 – Harmonogram Projekt „DAJMY SZANSĘ
DOJRZAŁOŚCI”, zał. nr 2 – Harmonogram Projekt „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje
miejsce na rynku pracy”).
2. Prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi.

4. Skonsultowania z Zamawiającym rodzaju podręczników i ćwiczeń w celu dostosowania ich
do poziomu umiejętności uczestników projektu. (Informacja o proponowanym podręczniku i
ćwiczeniach dla każdej grupy powinna zostać zgłoszona Zamawiającemu przez trenerów po
przeprowadzeniu przez nich pierwszych zajęć z każdą grupą szkoleniową).
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3. Przeprowadzanie testów, ćwiczeń mierzących postęp w nauce Beneficjentów (wynik testu
procentowy) – test przed, w trakcie i na zakończenie szkolenia.

5. Bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji
usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkoleń oraz wypadkach rezygnacji z
uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za przeszkolenie tych
osób.
6. Prowadzenie szkolenia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wzorów list obecności, list odbioru
materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez Zamawiającego.
8. Prowadzenie dokumentacji szkolenia oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej
oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla każdego projektu w tym:
- list obecności szkolenia za każdy dzień uczestnictwa, podpisane przez uczestników
i przeprowadzającego szkolenie;
- dziennika zajęć zawierających wymiar godzin, program i tematy szkolenia oraz podpisy
osób prowadzących daną tematykę, wykaz obecności uczestników szkolenia;
9. Umożliwiania Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet
i oceniających oraz umożliwienie prowadzenia kontroli realizacji szkoleń.

ewaluacyjnych

10. Wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poświadczające ich uczestnictwo
w działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny zawierać
oznaczenia wymagane przez RARR S. A. Ostateczna treść zaświadczeń zostanie
zatwierdzona przez Zamawiającego.
11. Przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu zajęć
w danym miesiącu przez każdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:
- oryginałów list obecności, za każdy dzień szkolenia,
12. Przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć przez
daną grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:
- oryginałów dziennika zajęć,
- kserokopii wydanych uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem (wraz z datą),
- oryginałów listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń/certyfikatów,
- zestawienie materiałów szkoleniowych stosowanych jako uzupełnienie do podręcznika
i ćwiczeń),
- testów każdego uczestnika mierzących postęp Beneficjentów w nauce oraz ich wyników.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach.
organizacją i współfinansowaniem
i udostępnienia ich na życzenie
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13. Przechowywania dokumentów związanych z
przedmiotowego szkolenia do grudnia 2020 r.
Zamawiającego lub innych instytucji kontrolujących.
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Część nr 2 – przeprowadzenie usług szkoleniowych z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych dla 360 Beneficjentów projektów:
„DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;
„FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym
KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej.

2) Wykonawca przeprowadzi szkolenia na terenie miasta Rzeszów.

Liczba uczestników: 360 osób, w tym:
- osoby długotrwale bezrobotne 90 osób (45 osób x 2 edycje)
- osoby niepełnosprawne 90 osób (45 osób x 2 edycje)
- osoby po 45 roku życia 180 osób (90 osób x 2 edycje)
Planowana liczba grup: 24 (2 projekty x 2 edycje x 6 grup x 15 osób, w tym: 6 grup osób
długotrwale bezrobotnych, 6 grup osób niepełnosprawnych, 12 grup osób po 45 roku życia)
Liczba godzin przypadająca na grupę: 60 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) 5h
dziennie 3-2 razy w tygodniu. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
Zamawiającego (zał. nr 1 – Harmonogram Projekt „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”, zał. nr 2 –
Harmonogram Projekt „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”).
Łączna ilość godzin: 1440 godzin
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Zajęcia prowadzone będą jednocześnie dla 4 grup szkoleniowych (2 grupy w ramach jednego
projektu).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Edycja I: od 01 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku (12 grup szkoleniowych -180
osób – w tym 3 grupy osób długotrwale bezrobotnych, 3 grup osób niepełnosprawnych,
6 grupy osób po 45 roku życia).
Edycja II: od 01 marca 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku (12 grupy szkoleniowych -180
osób w tym 3 grup osób długotrwale bezrobotnych, 3 grupy osób niepełnosprawnych, 6 grupy
osób po 45 roku życia).
Szczegółowy harmonogram prowadzenia szkoleń określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do
SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie w razie potrzeby zmiany w terminach realizacji do 5 dni
roboczych.

4) W ramach usługi wykonawca ma zapewnić:

a) Catering dla każdego uczestnika szkolenia, we wszystkie dni zajęć w tym:
- jeden ciepły posiłek (drugie danie) w ciągu dnia
- kawę, herbatę, ciasteczka w ramach przerwy kawowej
Czas na przerwy kawowe i obiadowe należy doliczyć do założonej liczby godzin
dydaktycznych szkolenia.
b) Komplet materiałów dla każdego uczestnika szkolenia obejmujących:
- papierową wersję materiałów szkoleniowych,
- materiały papiernicze, przybory do pisania i inne środki dydaktyczne niezbędne do
realizacji szkolenia.
c) Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, myszka) dla każdego uczestnika
w grupie szkoleniowej wyposażony w system operacyjny WINDOWS XP lub WINDOWS 7
oraz Pakiet Microsoft Office 2003 lub 2007 i inne oprogramowanie niezbędne do osiągnięcia
celów szkolenia.
d) Sale komputerowe
niepełnosprawnych.

z

zapleczem

sanitarnym,

dostosowane

do

potrzeb

osób

Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia
bazę szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia
szkolenia dla osób dorosłych tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne
bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe narzędzia i urządzenia, a także
oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania zamówienia tj. sale
komputerowe, min 15 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.
Budynek, sale szkoleniowa oraz toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych ( w tym na wózku inwalidzkim). Miejsce odbywania szkolenia: Rzeszów.
Trenerów o wymaganych kwalifikacjach.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – szkolenie
z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych wraz z informacjami dotyczącymi
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e)

ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności.

5) Szczegółowa tematyka
i komunikacyjnych:

szkoleń

z

zakresu

technologii

informacyjnych

− obsługa systemu operacyjnego Windows XP lub Windows 7
- obsługa pakietu Microsoft Office 2003 lub 2007, w tym:
− obsługa edytora tekstu WORD,
− obsługa arkusza kalkulacyjnego EXCEL,
− obsługa programu PowerPoint,
− obsługa Internetu,
− obsługa poczty elektronicznej.
Tematyka szkolenia powinna być dopasowana do stopnia zaawansowania uczestników
tworzących daną grupę szkoleniową (możliwe poziomy umiejętności uczestnika szkolenia to:
podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).
6) Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1. Opracowania materiałów szkoleniowych dla każdego poziomu zaawansowania grup
szkoleniowych, pozwalających na samodzielną edukację z zakresu tematyki szkoleń.
2. Przeprowadzenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem
dołączonym do przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 – Harmonogram Projekt „DAJMY SZANSĘ
DOJRZAŁOŚCI”, zał. nr 2 – Harmonogram Projekt „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje
miejsce na rynku pracy”).
3. Prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi.
4. Przeprowadzania testów, ćwiczeń mierzących postęp w nauce Beneficjentów (wynik
testów procentowy) – test przed, w trakcie i na zakończenie szkolenia.
5. Bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji
usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestników szkoleń oraz wypadkach rezygnacji z
uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za przeszkolenie tych
osób.
6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wzorów list obecności, list odbioru
materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez Zamawiającego.

8. Umożliwiania Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet
i oceniających oraz umożliwienie prowadzenia kontroli realizacji szkoleń.

ewaluacyjnych
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7. Prowadzenia dokumentacji szkolenia oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej
oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla każdego projektu w tym:
- list obecności szkolenia za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników
i przeprowadzającego szkolenie (lista obecności będą zawierać zapis „Podpis na liście
stanowi potwierdzenie obecności na szkoleniu i skorzystania z cateringu”).
- dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy szkolenia oraz podpisy
osób prowadzących daną tematykę, wykaz obecności uczestników szkolenia;
- listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem, co
wchodzi w ich skład) przez każdego uczestnika szkolenia.

9. Umieszczenia informacji o projekcie w miejscu przeprowadzenia szkolenia zgodnie
z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL, przekazanymi przez Zamawiającego.
10. Wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, poświadczające ich uczestnictwo w
działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia
wymagane przez RARR S. A. Ostateczna treść zaświadczeń zostanie zatwierdzona przez
Zamawiającego.
11. Przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 3 dni po zakończeniu zajęć
w danym miesiącu przez każdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:
- oryginałów list obecności, za każdy dzień szkolenia.
12. Przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć przez
daną grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:
- oryginałów dziennika zajęć,
-oryginałów listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników,
- kserokopii wydanych uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem (wraz z datą),
- oryginałów listy potwierdzającej odbiór certyfikatów,
-kompletów materiałów szkoleniowych z każdej tematyki oraz na dany poziom
zaawansowania,
- testów każdego uczestnika mierzących postęp Beneficjentów w nauce oraz ich wyników
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach.
13. Przechowywania dokumentów związanych z
przedmiotowego szkolenia do grudnia 2020 r.
Zamawiającego lub innych instytucji kontrolujących.

organizacją i współfinansowaniem
i udostępnienia ich na życzenie

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowanych stanowisk szkoleniowych oraz
warunków higieniczno - sanitarnych dzień przed rozpoczęciem szkolenia i podczas szkolenia
oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.

7 ) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych
warunków
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.2. Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie
złożonych oświadczeń i dokumentów. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zawiadamia wykonawców o
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
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2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1.) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zostanie spełniony jeśli Wykonawca
wykaże, iż:
Część nr 1:
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (rozpoczął i
zakończył) co najmniej 5 (słownie: pięć) szkoleń dla min. 100 (słownie: stu) osób z zakresu
szkoleń językowych.
Część nr 2:
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (rozpoczął i
zakończył) co najmniej 5 (słownie: pięć) szkoleń dla min. 100 (słownie: stu) osób z z zakresu
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2.) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
(trenerami) zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli Wykonawca
wykaże, iż:

Część nr 1:
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wymagane minimum: dysponuje co
najmniej 4 (słownie: czterema) osobami o następujących kwalifikacjach: posiadającą
wykształcenie magister lub licencjat filologii angielskiej, magister lingwistyki stosowanej (język
angielski), oraz następującym doświadczeniu: przeprowadzenie przez każdego z trenerów
szkoleń z języka angielskiego (minimum 2 lata lub co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleń /
kursów) oraz doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.
Część nr 2:
dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację przedmiotu
zamówienia - szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu CV trenerów odpowiedzialnych za realizację
przedmiotu zamówienia potwierdzające ich kompetencje i doświadczenie w tym zakresie.
Wymagania wobec kadry trenerskiej: wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyczne)
minimum licencjat, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych (minimum 2 lata lub
co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleń) oraz doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

3.) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli
Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
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Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę
szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia szkolenia
dla osób dorosłych tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne bezpieczeństwa i higieny
pracy, akustyczne i jakościowe narzędzia i urządzenia, a także oprogramowania i pomoce
dydaktyczne niezbędne do wykonania zamówienia tj. sale komputerowe, min 15 komputerów
wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.
Budynek, sale szkoleniowa oraz toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych ( w tym na wózku inwalidzkim). Miejsce odbywania szkolenia: Rzeszów.

8) Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.1.
Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z
dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) wraz z ofertą (do oferty) należy złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:

2)

Aktualny odpisu 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, wystawionego 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 oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy; art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy dotyczy wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4)

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

6)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.

7)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik
nr 5),
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1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP (załącznik nr 4);

8)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z wykazaniem
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. – wymagane doświadczenie zawodowe:
(wykaz - załącznik nr 10).

9)

Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 w/w Rozporządzenia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.3.
8.3.1
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, tj. w § 2 ust. 1 w/w Rozporządzenia i w
pkt 6.1 niniejszej siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
8.3.2
Zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 w/w Rozporządzenia i w pkt 6.1
niniejszej SIWZ – wykonawca składa 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 Prawo zamówień publicznych.

8.3.4
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1 w/w
Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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8.3.3
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 w/w Rozporządzenia, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 Rozporządzenia stosuje się
odpowiednio.
8.3.5
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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres Zamawiającego:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
b) faxem (017) 85 20 611,
c) drogą elektroniczną na adres: agutowska@rarr.rzeszow.pl
9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania (odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą
elektroniczną muszą być potwierdzone pisemnie. Oryginał pisma należy niezwłocznie przekazać
w formie pisemnej (np. pocztą, kurierem).
9.3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
9.4. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji
telefonicznie.
9.5.
Wykonawca może się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

9.7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
informacja o terminie zebrania zamieszczona zostanie także na stronie internetowej, na której
udostępniono specyfikację.
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9.6. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
zamieszczone na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja.

Informacja z zebrania zostanie doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację, a także zamieści się na stronie internetowej.
W takim wypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu
zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł
zapytania. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano
specyfikację.
9.8.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieszcza ją
na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.
9.9. Jeżeli zmiana treści niniejszej specyfikacji będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamawiający: zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
9.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano specyfikację, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której
zamieszczono niniejsza specyfikację. Zasadę określoną w pkt 7.9 stosuje się odpowiednio.
9.11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00 – 14.00.
1) W sprawie przedmiotu zamówienia:
Anna Ruszel tel. (017) 86 76 216
Izabela Pytko tel. (017) 86 76 214
2) W sprawach proceduralnych:
Agata Gutowska tel. (017) 86 76 240
Tomasz Soliński tel. (017) 86 76 238
10)

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11) Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania
ofert.
12) Opis sposobu przygotowywania oferty
12.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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12.3. Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy,
zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
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Oferta do przetargu Nr 16/2010/CSW na:
Przeprowadzenie usług szkoleniowych z języka angielskiego oraz z zakresu
technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla uczestników projektów „DAJMY
SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” i „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, Europejski Fundusz Społeczny.
Nie otwierać przed dniem 26.03.2010 r., godz. 10.30.

12.4. Prosi się by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (np. bindowane)
a wszystkie strony ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
12.5. Oświadczenia wykonawca składa w formie oryginału, dokumenty stanowiące załączniki
do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku
potwierdzania za zgodność dokumentów przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa.
12.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
12.7. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi
Wykonawca.
12.8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
12.10. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
12.11. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12.12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.13. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo
akceptuje warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

12.15. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać następujące dokumenty:
1) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz jeżeli posiada telefon, fax,
e-mail, adres strony internetowej.
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12.14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na włączenie
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie
na zasadach określonych w Ustawie.

2)

3)
4)

5)

prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 5
do SIWZ.
Wykonawcy nie wolno dokonywać zmian w treści w formularzu ofertowym.
Oferta musi być kompletna w zakresie całości przedmiotu zamówienia.
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej specyfikacji,
(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.
ewentualne oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli będą występować (w nawiązaniu do
pkt 27 niniejszej siwz) (załącznik nr 9).

12.16.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
przepisy i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się do wszystkich wykonawców.
Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Poprzez wykonawców
ubiegających się wspólnie rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga
się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych i wspólnie spełniali warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Zamawiający dokona
oceny spełniania warunków
w postępowaniu
na podstawie
pełnomocnictwa
oraz
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Do wykonawców ubiegających się wspólnie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
Wykonawcy.

13) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. nr 317 - Sekretariat,
nie później niż o godzinie 10.00 w dniu 26.03.2010 r.
13.2. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 11.1. zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
13.3. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.
13.4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

OTWARCIE OFERT
13.6. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
Otwarcie ofert jest jawne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona 18

13.5. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami
punktu 11.3.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.03.2010 roku, o godzinie 10.30,
Zamawiającego tj. w Rzeszowie przy ul. Szopena 51 w pok. Nr 111 na parterze.
13.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Zamawiający

poda

kwotę,

w

siedzibie

jaką

zamierza

13.8. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny każdej z ofert,
zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert.
13.9. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z punktem
11.3 nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

14) Opis sposobu obliczenia ceny
1.

2.

Pojęcie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
z późn. zm.).
Cenę dla każdej części zamówienia należy wyliczyć zgodnie z tabelą w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 5. Należy podać cenę jednostkową brutto za
przeszkolenie 1 osoby, oraz łączną cenę brutto za przeszkolenie 360 osób.
Ocena poszczególnych części zamówienia będzie odbywać się oddzielnie.
W ramach porównania i oceny części nr 1 oraz części nr 2, będzie brana pod uwagę
łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 360 osób. Ceną ofertową
jest cena brutto za wykonanie zamówienia w ramach części nr 1 oraz
w ramach części nr 2.
Cena jednostkowa za przeszkolenie 1 osoby podawana w ramach części 1 oraz
oddzielnie w ramach części 2, jest konieczna ze względu na wypłatę wynagrodzenia po
wykonaniu części zamówienia (fakturowanie częściowe) oraz zastrzeżenie o ilości osób –
pkt 16 SIWZ.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym
z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena ma zawierać wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, opłat,
uzgodnień, dojazdów, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
zgodnie z przepisami.
UWAGA !
Zamawiający nie udziela zaliczek.
Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone
wyłącznie w złotych polskich.
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych
walutach.
Cena podana w ofercie jest ceną ostateczna i nie podlega zmianom przez okres
obowiązywania umowy.
Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.
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Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9

Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązuje się do fakturowania cząstkowego po
zakończeniu każdej z 2 edycji przedmiotu zamówienia. Wykonawca wystawi
zamawiającemu faktury oddzielnie na potrzeby każdego projektu, którego dotyczy
przedmiot zamówienia.
Faktury przelewowe będą płatne do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Opis kryteriów wyboru ofert i ich znaczenie
14.1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących
kryteriów:
cena oferty - 100%.

Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
--------------------------------------------------------------------------------------- X 100 = …… pkt
cena brutto badanej oferty

Wszystkie oceny/punkty członków komisji wraz z ich uzasadnieniem zostaną wpisane do
protokołu i podsumowane.
14.2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów.
14.3. Wyjaśnienia treści oferty zgodnie z Prawem zamówień publicznych.
14.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
14.5. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

15.1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców którzy ubiegali się
o udzielenie
zamówienia
oraz
zamieści
informację
na
stronie
internetowej
zamawiającego.
15.2 Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, prowadzący działalność
w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jest zobowiązany przed podpisaniem
umowy, do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
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15) Informacje o formalnościach jakie, powinni zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

15.4. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Umowa ta (umowa konsorcjum) ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu
zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty,
zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za
realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian
w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.
15.5. Umowa będzie podpisywana w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu
dokładnego terminu.

16) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17) Istotne postanowienia umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 3
(część nr 1) i 4 (część nr 2).
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie
dotyczącym:
1) liczby osób uczestniczących w szkoleniach. Maksymalna liczba osób uczestniczących w
szkoleniach 360. Zmiana liczby osób może nastąpić tylko w sytuacji gdy w wyniku naboru
uczestników projektów (beneficjentów ostatecznych) i ich zgody na udział w szkoleniach
liczba osób uczestniczących w szkoleniach będzie mniejsza niż 300. W takim przypadku
wykonawca otrzyma wynagrodzenie za liczbę osób zgłoszonych do przeszkolenia według
listy dostarczonej przez zamawiającego.
2) zmiany szczegółowych terminów (dat) prowadzenia szkoleń dla osób jednak nie więcej niż
o 5 dni roboczych.
3) zmiany umowy mogą się odbyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za zgodą stron.
4) Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.).
18.2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy
18.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
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18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
18.5. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
18.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
18.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
18.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
18.9. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
18.10. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18.11. Na czynności, o których mowa w pkt 18.10, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 PZP.
18.12. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
18.13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej
18.14. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.12 i 18.13 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
18.15. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
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Odwołanie

18.16. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
18.17. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.18.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
18.19. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
18.20. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.21. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
18.22. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
18.23. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 18.18 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 PZP.

Skarga do sądu
18.24 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
18.25 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
18.26 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18.28 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
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18.27 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
18.29 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
18.30 Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub
niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w
terminie.
18.31 Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na
jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.
18.32 Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminowi.
18.33 Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od
dnia wpływu skargi do sądu.
18.34 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

19) Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

20) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21)

Informacja o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich
składanie.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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23) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
Adres: agutowska@rarr.rzeszow.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania odpowiednio faksem lub e-mailem zwrotnym.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

25) Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

26) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27)

Informacje o podwykonawcach

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca przedstawi,
jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawca, a jaki będzie realizował
samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania
podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

harmonogram szkoleń projektu DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI
harmonogram szkoleń projektu FOCUS
istotne postanowienia umowy – część nr 1
istotne postanowienia umowy – część nr 2
formularz oferty
formularz oświadczenia składanego w trybie art. 22 i 24 Pzp
wykaz wykonanych usług
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28)
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Załącznik nr 8 – wykaz osób
Załącznik nr 9 – zakres dla podwykonawców
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