Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
ZP-2/14

Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn.
Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 1
Numer ogłoszenia: 311516 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Ośrodek Terapii , ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 12 4221858, faks 12 4261205.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://kot.krakow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie różnych form
doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej
Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Przetarg Nr 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych form doskonalenia dla
wskazanych grup uczestników, w ramach realizacji zamówienia pn.: Przeprowadzenie różnych
form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie
Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 1 obejmująca następujące rodzaje form doskonalenia: a)
wykłady i panele dyskusyjne dla nieograniczonej grupy uczestników - w ilości 164 godzin
dydaktycznych, b) warsztaty dla grup do 20 uczestników - w ilości 469 godzin dydaktycznych, c)
konsultacje indywidualne/coaching - w ilości 184 godzin dydaktycznych d) konsultacje grupowe
dla grup do 20 uczestników - w ilości 200 godzin dydaktycznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

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:
30.06.2015.
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
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli
złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), przeprowadził szkolenia dla nauczycieli
dla co najmniej 30 grup szkoleniowych o liczebności minimum 10 osób każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli
złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował
odpowiednim personelem szkolącym, tj: co najmniej 10 osobami z których każda
posiada co najmniej: - wyższe wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne lub



socjologiczne, oraz - doświadczenie w postaci przeprowadzonych co najmniej 100
godzin szkoleniowych (45min.) w obszarze praktycznych umiejętności związanych
z tematem odpowiadającym
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli
złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

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:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 do 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 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;

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)
Dokumenty składające się na ofertę: 1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ. 2. Wykaz osób dla potrzeb oceny w ramach kryterium: Doświadczenie i kwalifikacje kadry
trenerskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające
doświadczenie i kwalifikacje kadry trenerskiej /jeżeli dotyczy/ 3. stosowne pełnomocnictwa - w
przypadkach wskazanych w SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 60
2 - Doświadczenie i kwalifikacje kadry trenerskiej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli: 1) polega na zmianie końcowego
terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na
znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami
obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników form
doskonalenia, z uwagi na trudności organizacji zajęć w placówkach oświatowych); 2) polega na

zmianie terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia określonych w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia ważnych
przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym
terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby
zgłoszonych uczestników form doskonalenia, z uwagi na trudności organizacji zajęć w
placówkach oświatowych), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3 umowy; 3) polega na odpowiednim
skorygowaniu kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług przy zachowaniu
niezmienności cen brutto umowy jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią
zmiany stawki podatku od towarów i usług; 4) polega na zmianie jednostkowej ceny brutto oraz
całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 5)
polega na zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących
w dniu zawarcia umowy. 6) polega na zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy wraz
z danymi teleadresowymi, w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Wykonawcy lub
Zamawiającego, 7) polega na zmianie terminów przekazywania harmonogramów o których mowa
w § 3 ust. 2 umowy w przypadku zaistnienia trudności w organizacji pracy placówek
oświatowych, 8) polega na zmianie ilości godzin poszczególnych form doskonalenia w
placówkach oświatowych pod warunkiem nie przekroczenia łącznej ilości godzin przewidzianych
do realizacji w ramach umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tychże okolicznościach.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: ZP-2/14
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KRAKOWSKI
OŚRODEK TERAPII ul. Helclów 23A, 31 - 148 KRAKÓW.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.09.2014 godzina 16:30, miejsce: KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII ul. Helclów 23A, 31 148 KRAKÓW 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: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: Przeprowadzenie
różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w
Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w
okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku.
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

