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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106241-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Usługi szkolenia zawodowego
2018/S 048-106241

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
Osoba do kontaktów: Marcin Szydłowski
Tel.:  +48 833444117
E-mail: m.szydlowski@ohp.pl 
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy
Roskosz 23
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szydłowski
Tel.:  +48 833444117
E-mail: m.szydlowski@ohp.pl 
Kod NUTS: PL518
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl/
Adres profilu nabywcy: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
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http://www.ohp.pl
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Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
Numer referencyjny: ZP6/Zawodowe/OSDZ YEI/2018/Roskosz

II.1.2) Główny kod CPV
80530000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie stanowi jedną z części zamówienia realizowanego na terenie całego kraju przez Komendę
Główną Ochotniczych Hufców Pracy na potrzeby projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, wdrażanego
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje zorganizowanie
i przeprowadzenie trzech kursów zawodowych w wymiarze 150 godzin każdy dla 10 osób w terminie od
podpisania umowy do 20.05.2018 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do WZnUS.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Wadium nie jest wymagane. Zawarcie umowy ramowej ani
zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług nie zostały przewidziane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kurs zawodowy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 1 uczestnika
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy na
stanowisku: sprzedawca/kasjer. W ramach kursu uczestnikowi przekazana zostanie wiedza z zakresu
podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń
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kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek z
dotyczących organizacji stanowiska handlowego.
Efektem szkolenia ma być uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),
który musi zawierać informacje nt. uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się. Uzyskanie kwalifikacji
zostanie zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Certyfikaty/inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i używane w
danym sektorze.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 20/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Prowadzącym postępowanie jest Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP z dnia nr KG.BPE.012.1.34.2018 z dnia
21 luty 2018 roku.
Zamówienie jest częścią większego zamówienia publicznego realizowanego przez Komendę Główną OHP na
terenie całego kraju.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Kurs zawodowy: spawacz w osłonie dw. węgla, (CO2) metodą MAG dla 3 uczestników
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze spawacza, które zakończone
zostanie egzaminem przeprowadzanym przez instytut Spawalnictwa, a jego pomyślne zdanie kończy się
zdobyciem uprawnień spawalniczych przez uczestników kursu tj. książeczka spawacza oraz certyfikat Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach.
Wykonawca musi posiadać atest w zakresie prowadzenia szkoleń spawalniczych zgodnie z Wytycznymi
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Akredytację Kuratora Oświaty.
Efektem szkolenia ma być uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),
który musi zawierać informacje nt. uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się. Uzyskanie kwalifikacji
zostanie zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Certyfikaty/inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i używane w
danym sektorze.
Program kursu obejmie między innymi tematykę z zakresu: procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek
techniczny w spawalnictwie, materiały podstawowe, materiały dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia
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i sprzęt do spawania, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych, konstrukcje spawane
i jakość w spawalnictwie, szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy,
przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, BHP i ppoż. przy pracach spawalniczych, zajęcia
praktyczne metodą MAG (135), technika i technologia spawania, niezgodności spawalnicze, kontrola i badania
złączy spawanych, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
— podział godzin w ramach realizowanego programu na część teoretyczną 30% i część praktyczną 70%.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 20/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Prowadzącym postępowanie jest Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP z dnia nr KG.BPE.012.1.34.2018 z dnia
21.2.2018 roku.
Zamówienie jest częścią większego zamówienia publicznego realizowanego przez Komendę Główną OHP na
terenie całego kraju.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kurs zawodowy: Kelner – barman z obsługą kasy fiskalnej – dla 6 osób
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w gastronomii w charakterze kelnera
barmana.
Efektem szkolenia ma być uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),
który musi zawierać informacje nt. uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się. Uzyskanie kwalifikacji
zostanie zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Certyfikaty/inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i używane w
danym sektorze.
Program kursu obejmie między innymi tematykę z zakresu: Przepisy ogólne, bhp i ppoż., towaroznawstwo
spożywcze, wizerunek zawodowy kelnera – barmana, organizacja pracy na stanowisku kelner – barman,
przygotowanie sali konsumpcyjnej i barowej do obsługi klienta, organizacja przyjęć i imprez okolicznościowych,
techniki serwowania, dekorowania oraz podawania potraw i napojów, propedeutyka miksologii – podział,
klasyfikacja i charakterystyka napojów mieszanych, techniki sporządzania koktajli, napojów i drinków, obsługa
kas fiskalnych, system rozliczeń kelnerskich/barmańskich, dokumentacja finansowa w bufecie, organizacja i
technika pracy w barze, przenoszenie tac i zastawy stołowej, zarządzanie barem, terminologia i funkcjonowanie
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sprzętu barowego, receptury coctailowe, carving, zasady właściwego komunikowania się z konsumentem,
savoir-vivre, obsługa kasy fiskalnej oraz zajęcia praktyczne
— podział godzin w ramach realizowanego programu na część teoretyczną 30% i część praktyczną 70%.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 20/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Prowadzącym postępowanie jest Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP z dnia nr KG.BPE.012.1.34.2018 z dnia
21.2.2018 roku.
Zamówienie jest częścią większego zamówienia publicznego realizowanego przez Komendę Główną OHP na
terenie całego kraju.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy pzp;
2. spełniają warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, tj. posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP, prowadzonego na podstawie art.
20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Wykonawca potwierdza spełnianie tego
warunku poprzez złożenie kopii wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP poświadczonej za zgodność z
oryginałem;
3. spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponują lub będą
dysponować osobą, posiadającą wykształcenie wyższe/zawodowe/inne umożliwiające przeprowadzenie
danego kursu zawodowego i min. 2-letnie doświadczenie zawodowe.
Kryteria oceny ofert: Cena – 70%; Doświadczenie – 20%. Kryterium społeczne 10%.

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:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do WZUS.

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

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej kwoty 750 000 euro
prowadzone jest w oparciu o art. 138g – 138s ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 19/03/2018
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
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2018
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