
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiat.poznan.pl

Poznań: Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków

lub absolwentów SOSW w Mosinie oraz SOSW w Owińskach i WTZ w

Owińskach - IV części

Numer ogłoszenia: 41901 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych do

wychowanków lub absolwentów SOSW w Mosinie oraz SOSW w Owińskach i WTZ w Owińskach - IV części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych

skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie

oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w

Owińskach na potrzeby projektu: Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na następujące części: 1) Cześć nr 1 - Zajęcia dydaktyczne,

psychologiczne, doradczo - zawodowe; 2) Cześć nr 2 - Przygotowanie zawodowe - gospodarstwo

agroturystyczne wraz z dojazdem; 3) Cześć nr 3 - Przygotowanie zawodowe - zajęcia garncarsko - stolarskie

wraz z dojazdem; 4) Cześć nr 4 - Przygotowanie zawodowe - hotelarstwo wraz z dojazdem 2. Zamawiający

wymaga by Wykonawca: 1) zapewnił wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji

zamówienia; 2) zobowiązał się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa

Wielkopolskiego) lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją

projektu: Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji

zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w tym dokumentów finansowych; 3) zapewnił warunki pracy
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i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku

Szkolno - Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie (w

zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). W przypadku zajęć wyjazdowych (które będą

przeprowadzone poza siedzibami Ośrodków) bezwzględnie przestrzegał przepisów BHP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

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

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej części zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej części zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej części zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej z części jeŜeli Wykonawca

wykaŜe iŜ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia/ kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć, opieki nad uczestnikami zajęć, oraz przewozu osób

(w przypadku zajęć wyjazdowych), a takŜe wskaŜe podstawę do dysponowania tymi osobami. Ocena

spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej części zostanie dokonana w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

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 dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 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

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli 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, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, oddzielnie do kaŜdej z części zamówienia, na którą Wykonawca

zamierza złoŜyć ofertę, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o

udzielenie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz moŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie

moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) ww. strona internetowa, 2)

siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań, pok. 103A,

3) przesłanie na wniosek Wykonawcy listem poleconym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012

godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań,

pok. 002..

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: Wykluczamy wykluczenie - projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji

zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dydaktyczne, psychologiczne, doradczo - zawodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH,

NIEDOWIDZĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - SOSW W OWIŃSKACH i WTZ

w OWIŃSKACH. 1 Zajęcia z języka angielskiego skierowane do osób niewidomych lub niedowidzących - 640

godzin. 2 Zajęcia informatyczne dla osób niedowidzących lub niewidomych - 320 godzin. 3 Wsparcie

psychologiczne osób niedowidzących lub niewidomych - 336 godzin 4 Wsparcie zawodowo-doradcze osób

niewidomych lub niedowidzących - 192 godzin. 5 Przygotowanie indywidualnych planów działań - 24 sztuki. 6

Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych I - 146 godzin. II WSPARCIE OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ I INTELEKTUALNĄ - SOSW W OWIŃSKACH i WTZ w

OWIŃSKACH. 1 Poznajemy zawody - pomoc cukiernika - 144 godziny. 2 Poznajemy zawody - pomoc

fryzjera - 144 godziny. 3 Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną -

336 godzin. 4 Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną - 240

godzin. 5 Przygotowanie indywidualnych planów działań - 24 sztuki. 6 Trening Umiejętności i Kompetencji

Społecznych I - 146 godzin. III WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

- SOSW W MOSINIE. 1 Zajęcia z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu

lekkim - 320 godzin. 2 Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

- 280 godzin. 3 Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim -

192 godziny. 4 Przygotowanie indywidualnych planów działań - 20 sztuk. 5 Trening Umiejętności i

Kompetencji Społecznych II - 260 godzin. IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKKĄ I UMIARKOWANĄ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - SOSW W MOSINIE. 1 Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z lekką lub

umiarkowaną niepełnosprawnością - 160 godzin. 2 Przygotowanie indywidualnych planów działań - 20 sztuk.

3 Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych II - 260 godzin. 4 Wsparcie psychologiczne dla osób z

lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością umysłową - 280 godzin. 5 Szkoła rodzina - bliŜej siebie - 200

godzin. 6 Hipoterapia - 120 godzin. 7 Biofeedback - 120 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie zawodowe - gospodarstwo agroturystyczne wraz z dojazdem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przygotowanie zawodowe -

gospodarstwo agroturystyczne - 288 godzin. 2 Dowóz uczestników - 216 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie zawodowe - zajęcia garncarsko - stolarskie wraz z dojazdem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przygotowanie zawodowe - zajęcia

garncarsko-stolarskie - 288 godzin. 2 Dowóz uczestników - 216 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie zawodowe - hotelarstwo wraz z dojazdem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przygotowanie zawodowe -

hotelarstwo - 288 godzin. 2 Dowóz uczestników - 216 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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