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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.powiat.poznan.pl

Poznań: Realizacja szkoleń wyjazdowych - 2 części
Numer ogłoszenia: 162317 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
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 szkoleń wyjazdowych - 2 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja szkoleń wyjazdowych
skierowanych do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach na potrzeby
projektu: Równe szanse-program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ NR 1 - Szkolenie wyjazdowe pod
nazwą: Kurs nauki pływania, CZĘŚĆ NR 2 - Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: Kurs z zakresu hipoterapii.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

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
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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 z 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 z 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 z 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
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, w zakresie kaŜdej z części oddzielnie, jeŜeli
Wykonawca oświadczy, iŜ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia,kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia zajęć, opieki nad uczestnikami zajęć
oraz do przewozu osób, tj.: 1. dla części nr 1 - Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: Kurs nauki pływania:
Minimalne kwalifikacje osób prowadzących zajęcia- Przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje w
zakresie instruktora nauki pływania zgodnie z §3 oraz §9 ust. 1 do ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ze zmianami) oraz §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1207).
Minimalne kwalifikacje opiekunów - Przygotowanie pedagogiczne zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli
niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. Dz. U. z
2013, poz. 1207); 2. dla części nr 2 Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: Kurs z zakresu hipoterapii:
Minimalne kwalifikacje osób prowadzących zajęcia - Kwalifikacje merytoryczne instruktora rekreacji
ruchowej o specjalności hipoterapii potwierdzone świadectwem wydanym zgodnie z §3 oraz §9 ust. 1
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do ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ze zmianami). Minimalne kwalifikacje
opiekunów- Opiekun wspomagający pracę hipoterapeuty (asekuracja i prowadzenie konia) powinnien
posiadać dokument potwierdzający przeszkolenie w tym zakresie wydany zgodnie z §3 oraz §9 ust. 1
do ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ze zmianami). Opiekun
przebywający z uczestnikami w czasie przejazdu oraz w czasie oczekiwania na zajęcia powinien
posiadać kwalifikacje pedagogiczne zgodne z §14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1207). 3.
Minimalne kwalifikacji kierowców, którzy zostali przewidziani dla części nr 1 oraz nr 2: kierowca
posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (wydany przez
starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu) i posiadającego aktualne zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań - zdolności do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ocena spełnienia
przedmiotowego warunku, w zakresie kaŜdej z części, zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone
przez Wykonawcę oświadczenie 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 z 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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albo składania ofert;
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 przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 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 (np. konsorcjum), o treści wymaganej w
art. 23 ust. 2 ustawy - upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców.

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.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
Dopuszcza się moŜliwość zmian nieistotnych oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy a takŜe moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany
harmonogramu realizacji projektu zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO KL.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiat.poznan.pl
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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: 04.08.2014
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: Równe szanse-program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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: Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: Kurs nauki pływania.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie na potrzeby
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach szkolenia wyjazdowego pod
nazwą: Kurs nauki pływania - 39 wyjazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: Kurs z zakresu hipoterapii.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie na
potrzebywychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach szkolenia
wyjazdowego pod nazwą: Kurs z zakresu hipoterapii - 13 wyjazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.06.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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