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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.mopr.gda.pl 

 

Gdańsk: Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów 
projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: kursu prawa jazdy 
kategorii B, niezbędnych badań lekarskich i egzaminu państwowego. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Numer ogłoszenia: 185887 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi szkoleniowej 
na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1),                        
w zakresie: kursu prawa jazdy kategorii B, niezbędnych badań lekarskich i egzaminu 
państwowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

A. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa 
jazdy kategorii B dla 20 osób, w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu 
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest 
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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkolenia - kursu prawa jazdy kategorii 
B, badań lekarskich, egzaminów wewnętrznych, opłacenia egzaminów państwowych                              
w okresie od września do 10 grudnia 2012 roku. Sale zapewni i opłaci Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu                                       
i doświadczeniu w prowadzeniu kursów prawa jazdy kategorii B.  

4. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniach, które zapewni                                 
i opłaci Wykonawca.  

5. Godzina zegarowa zajęć teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. zajęć oraz 
przerwę, liczącą średnio 15 min. Szkolenie praktyczne obejmuje 40 godz. zegarowych                          
na osobę. Szkolenie praktyczne i teoretyczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

6. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu                         
z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze 
projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji MOPR Gdańsk w ciągu           
15 dni po podpisaniu umowy.  

7. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia materiały tekstowe (z logo 
projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), przygotuje prezentacje multimedialne (z logo 
projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodne z tematyką szkolenia oraz przed każdym 
spotkaniem będzie informował beneficjentów, iż szkolenia organizowane są przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku współfinansowane ze środków Unii Europejskiej                       
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

8. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia 
szkolenia. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do materiałów 
dydaktycznych przygotowanych przez niego do celów realizacji szkolenia będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia.  

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia 
ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacji w ciągu trzech dni                               
od podpisania umowy, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń (na podstawie 
oświadczenia).  

2. Oznakowanie wszystkich prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych, list 
obecności, zaświadczeń, poprzez umieszczenia logo według wytycznych, które są dostępne                      
w biurze projektu, informowanie uczestników szkoleń, iż szkolenia organizowane są przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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3. Wyznaczenie osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką 
jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych                        
z realizowanymi szkoleniami.  

4. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru 
materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest                         
do dostarczenia list obecności w wersji elektronicznej (wg. wzoru przekazanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku po podpisaniu umowy) w dzień następny                       
po każdym dniu wykonanego szkolenia, a w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania 
szkolenia do biura projektu.  

5. Umożliwienie przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia                          
w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję 
Pośredniczącą.  

6. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia musi otrzymać:  

- harmonogram szkolenia  w formie papierowej,  

- materiały dydaktyczne w formie papierowej.  

C. Miejsce szkolenia:  

1. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych wskazanych i opłaconych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do należytego 
przeprowadzenia szkolenia - kursu prawa jazdy kat. B.  

2. Zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w Gdańsku, w sali wyposażonej w odpowiednią 
liczbę miejsc i stolików dla wszystkich uczestników szkolenia. Wentylacja i ogrzewanie musi 
zapewnić odpowiednią temperaturę - stosownie do pory roku.  

3. Budynek oraz sala szkoleniowa musi zostać oznakowana informacją o nazwie szkolenia, 
czasie trwania szkolenia, numerem sali szkoleniowej, w której odbywają się zajęcia oraz                      
z informacją, iż szkolenie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                             
w Gdańsku i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

4. Zajęcia teoretyczne powinny być organizowane 3-6 razy w tygodniu po 3-4 godz. 
zegarowe. Zajęcia praktyczne powinny być organizowane 3-6 razy w tygodniu                                          
wg. indywidualnych zapisów uczestników dokonywanych przez instruktora. Zamawiający 
wymaga, aby szkolenie teoretyczne odbywało się w dni robocze, od poniedziałku do piątku                     
w godz. od 16.00 do 20.00 oraz w soboty 10.00-14.00, natomiast szkolenie praktyczne w dni 
robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty 8.00- 15.00.  

5. Szkolenie musi zakończyć się spotkaniem podsumowującym z wręczeniem zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do:  
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- sporządzenia sprawozdania podsumowującego na koniec całego szkolenia (w wersji                               
i elektronicznej). Sprawozdanie powinno zawierać określenie celów: głównego, 
szczegółowych, podjęte działania i osiągnięte rezultaty, - wydrukowania, rozprowadzenia                           
i zebrania ankiet ewaluacyjnych w wersji papierowej po zakończeniu szkolenia,  

- podsumowania ankiet w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) po zakończeniu 
szkolenia, - sporządzenie zestawienia zbiorczego ankiet w wersji papierowej i elektronicznej 
(płyta CD) po zakończeniu szkolenia. MOPR w Gdańsku dostarczy wzór ankiety 
ewaluacyjnej (po podpisaniu umowy).  

D. Koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW uczestników kursu:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie                         
co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do sfinansowania tych badań                       
i zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań 
(dopuszczony do udziału w szkoleniu lub niedopuszczony do udziału w szkoleniu) 
niezwłocznie po ich otrzymaniu.  

2. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, 
Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wg kolejności wskazanej na liście 
rezerwowej, aż do wyłonienia faktycznej liczby uczestników danego kursu.  

3. Ubezpieczenie wszystkich uczestników szkolenia pokrywa Wykonawca.  

E. Zapewnienie warsztatu szkoleniowego:  

1. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę samochodów do zajęć praktycznych                           
o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu i bezpieczeństwa 
uczestników. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Gdańsk. Przy 
kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 85.12.11.00-4, 80.41.11.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie 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: Wykonawcy nie wnoszą wadium. 
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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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 
dwie usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy o łącznej wartości 
brutto 20000,00 zł. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
sprawnym telefaksem. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami które (każda z nich) posiadają min. 3 letnie doświadczenie                                
w prowadzeniu szkoleń - kursów prawa jazdy kat. B. 

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, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym                                  
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków         
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub                             
są wykonywane należycie 

• 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 
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż                            
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 

Jeżeli 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, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 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) 

Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty (oryginał lub 
poświadczona zgodnie z zasadą reprezentacji za zgodność z oryginałem kopia) lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał 
lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa cena. 
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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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - 
kancelaria, pok. nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 07.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                          
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - kancelaria, pok. nr 4. 

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: Projekt Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                        
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 

 


