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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160488-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
2018/S 072-160488
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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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 warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem
ubrań dla 10 osób w wieku 18 – 24 lata w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
Numer referencyjny: ZP7/Kreowanie wizerunku/OSDZ YEI/2018/Roskosz

II.1.2)

Główny kod CPV
80570000

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 warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem
ubrań dla 10 uczestników w terminie od podpisania umowy do 20.5.2018 r.
Warsztaty składać się będą z trzech etapów w ramach jednego zamówienia:
Kreowanie wizerunku – ETAP I – przeprowadzenie warsztatów połączonych z usługą stylisty, w wymiarze 10
godz./osobę – osobno kobiety i mężczyźni.
Kreowanie wizerunku – ETAP II – zakup strojów.
Kreowanie wizerunku – ETAP III – przeprowadzenie metamorfozy.
— prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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: PL811

II.2.4)

Opis zamówienia:
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 warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty wraz z zakupem
ubrań dla 10 uczestników w terminie od podpisania umowy do 20.5.2018 r.
Warsztaty składać się będą z trzech etapów w ramach jednego zamówienia:
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Kreowanie wizerunku – ETAP I – przeprowadzenie warsztatów połączonych z usługą stylisty, w wymiarze 10
godz./osobę – osobno kobiety i mężczyźni.
Kreowanie wizerunku – ETAP II – zakup strojów.
Kreowanie wizerunku – ETAP III – przeprowadzenie metamorfozy.
— prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
— prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
— przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
— prowadzący nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
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: 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
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IV.1)

Opis

IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

4/4

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 EUR
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: 20/04/2018
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:
11/04/2018
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