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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330210-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
2016/S 184-330210

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: j.klimek@ohp.pl 
Faks:  +48 225784747
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.eckiw-roskosz.ohp.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
Roskosz 23
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szydłowski
Tel.:  +48 833444117
E-mail: m.szydlowski@ohp.pl 
Kod NUTS: PL311
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.eckiw-roskosz.ohp.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem
ubrań dla 30 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.
Numer referencyjny: ZP8/Kreowanie wizerunku/OSP/YEI/GDM/2016/Roskosz

II.1.2) Główny kod CPV
80570000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych
z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań dla 30 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Obudź swój
potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje
dla młodzieży”
Warsztaty składać się będą z trzech etapów:
1. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów połączonych z usługą stylisty, w wymiarze 10 godz./
osobę – osobno kobiety (16K) i mężczyźni (14M).
2. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (udokumentowanej fotograficznie), indywidualną
usługę fryzjera, kosmetyczki, dobór stroju.
3. Kreowanie wizerunku – zakup strojów. Zakupione ubiory muszą być wyłącznie nowe. Prowadzący
postępowanie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zindywidualizowanych zakupionych ubrań wymaga,
żeby cena zakupionego zestawu ubraniowego dla jednej osoby mieściła się w przedziale 650 – 700 PLN.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL311

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych
z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań dla 30 osób w wieku 18 – 24 lata, w ramach projektu „Obudź swój
potencjał – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu „Gwarancje
dla młodzieży”
Warsztaty składać się będą z trzech etapów:
1. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów połączonych z usługą stylisty, w wymiarze 10 godz./
osobę – osobno kobiety (16K) i mężczyźni (14M).
2. Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie metamorfozy (udokumentowanej fotograficznie), indywidualną
usługę fryzjera, kosmetyczki, dobór stroju.
3. Kreowanie wizerunku – zakup strojów. Zakupione ubiory muszą być wyłącznie nowe. Prowadzący
postępowanie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zindywidualizowanych zakupionych ubrań wymaga,
żeby cena zakupionego zestawu ubraniowego dla jednej osoby mieściła się w przedziale 650 – 700 PLN.



Dz.U./S S184
23/09/2016
330210-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 4

23/09/2016 S184
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 15/12/2016

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0001/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Warunkach Zamówienia na Usługi Społeczne
(WZUS), który zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej po opublikowaniu niniejszego ogłoszeniaw
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Zamawiający wymaga posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
Posiadania przez instytucje szkolące wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP. Prowadzący
postępowanie żąda złożenia i podpisania Oświadczenia o posiadaniu wymaganego wpisu. (Wzór oświadczenia
w formularzu ofertowym).
W przypadku realizacji pierwszego i trzeciego etapu zamówienia posiadać wykształcenie kierunkowe z zakresu
kreowania wizerunku/stylizacji oraz doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą.
W przypadku realizacji drugiego etapu zamówienia posiadać wykształcenie uprawniające do świadczenia
odpowiednio usług fryzjerskich oraz do świadczenia usług kosmetycznych.
Kryteria:
Cena oferty brutto – 70 %
Klauzula społeczna – zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej – 10 %
Doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu kreowania wizerunku – 20 %.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 06/10/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2016


