
Siedlce: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów  oraz 

szkolenia w zakresie umiej ętności społecznych dla Uczestników 

projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowaneg o ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu S połecznego  

Numer ogłoszenia: 202582 - 2013; data zamieszczenia : 24.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, woj. 

mazowieckie, tel. 025 63 257 04, 63 233 25, faks 025 63 257 04, 63 233 25 w.55. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.mopr.siedlce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przygotowanie i przeprowadzenie 

warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: 

Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych 

dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Specyfikacji. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0, 80.56.20.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Część I: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę minimum 67,5 godziny świadczenia 

usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych o tematyce 

ściśle związanej z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot niniejszej 

części zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Część II: wymagane jest 

wykazanie przez Wykonawcę minimum 54 godziny świadczenia usługi w zakresie prowadzenia 

warsztatów savoir-vivreu o tematyce ściśle związanej z zakresem merytorycznym warsztatów 

stanowiących przedmiot niniejszej części zamówienia (w przypadku prowadzenia zajęć z 

zakresu savoir-vivreu w ramach innego kursu, należy wykazać tylko godziny tego bloku 

tematycznego)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Część III: wymagane jest wykazanie 

przez Wykonawcę minimum 88 godzin świadczenia usługi w zakresie prowadzenia warsztatów 

umiejętności wychowawczych o tematyce ściśle związanej z zakresem merytorycznym 

warsztatów stanowiących przedmiot części III i/lub IV zamówienia w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie. Część IV: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę minimum 27 godzin 

świadczenia usługi w zakresie prowadzenia warsztatów rodzinnych o tematyce ściśle związanej 

z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot części III i/lub IV zamówienia 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. Część V: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę 

minimum 43 godziny świadczenia usługi w zakresie prowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej o tematyce ściśle związanej z zakresem merytorycznym szkolenia 

stanowiącego przedmiot części V zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena 

spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia, według kryterium spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Część I: wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 

umiejętności społeczno-zawodowych, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 3 

warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 7 osób, których zakres tematyczny zawierał co 

najmniej 7,5 godziny zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym 

warsztatów stanowiących przedmiot części I zamówienia. Część II: wymagane jest wykazanie 

przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

magisterskie i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w zakresie savoir-vivreu, tj. osobiste 

przeprowadzenie minimum 3 warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 7 osób, których 



zakres tematyczny zawierał co najmniej 6 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z 

zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot części II zamówienia. Część III: 

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków studiów: psychologia, 

pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie (lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne z ww.) i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 

umiejętności wychowawczych, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 2 warsztatów/szkoleń w 

grupie nie mniejszej niż 7 osób, których zakres tematyczny zawierał co najmniej 12 godzin 

zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących 

przedmiot części III i/lub IV zamówienia. Część IV: wymagane jest wykazanie przez 

Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe 

magisterskie na jednym z kierunków studiów: psychologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o 

rodzinie (lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za 

równorzędne z ww.) i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rodzinnych, tj. osobiste 

przeprowadzenie minimum 1 warsztatu/szkolenia w grupie nie mniejszej niż 5 osób, których 

zakres tematyczny zawierał co najmniej 15 godzin zajęć z zagadnień ściśle związanych z 

zakresem merytorycznym warsztatów stanowiących przedmiot części III i/lub IV zamówienia. 

Część V: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej jedną osobą 

posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie i doświadczenie w prowadzeniu szkolenia z 

zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. osobiste przeprowadzenie minimum 4 

warsztatów/szkoleń w grupie nie mniejszej niż 5 osób, których zakres tematyczny zawierał co 

najmniej 3 godziny zajęć z zagadnień ściśle związanych z zakresem merytorycznym szkolenia 

stanowiącego przedmiot części V zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz 

oświadczenia, według kryterium spełnia/nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży 

przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

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

należy przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  



• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej;  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

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. 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy dla każdej części 

zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę w zakresie: 

1)danych teleadresowych dotyczących Stron umowy, w przypadku dokonania zmian w tym zakresie 

ze strony Zamawiającego i/lub Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy; 2)harmonogramu 

świadczenia usługi, wynikającej z konieczności zsynchronizowania czasowego warsztatów/szkolenia z 

innymi działaniami ukierunkowanymi na Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie! lub też 

spowodowanej czynnikami obiektywnymi, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z 

pierwotną wersją harmonogramu, pod warunkiem, że końcowy termin realizacji zamówienia nie 

ulegnie przesunięciu: a) w Części I - poza I połowę lipca 2013 roku, b)w Części II - poza I połowę lipca 

2013 roku, c)w Części III - poza październik 2013 roku, d)w Części IV - poza listopad 2013 roku, e) w 

Części V - poza czerwiec 2013 roku z zastrzeżeniem ppkt. 6 niniejszego punktu oraz pod warunkiem 

zaakceptowania zmiany harmonogramu zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę; 3)liczby 

spotkań i czasu trwania poszczególnych zajęć warsztatowych, pod warunkiem, że maksymalna liczba 

godzin warsztatów w ciągu dnia dla jednej grupy: a)w Części I - nie przekroczy pięciu godzin, b) w 

Części II - nie przekroczy sześciu godzin, c)w Części III - nie przekroczy pięciu godzin, d)w Części IV - 

nie przekroczy pięciu godzin, e)w Części V - nie dotyczy; 4)liczby Uczestników warsztatów/szkolenia, 



w przypadku odrabiania przez Uczestnika nieobecności na zajęciach w innej grupie bądź 

rezygnacji/wykreślenia Uczestnika z listy i przyjęcia na to miejsce do projektu nowego Uczestnika, pod 

warunkiem, że nowi Uczestnicy mogą być kierowani na zajęcia: a)w Części I - jedynie do trzeciego 

spotkania, b)w Części II - jedynie do drugiego spotkania, c)w Części III - jedynie do czwartego 

spotkania, d)w Części IV - jedynie do piątego spotkania, e)w Części V - jedynie przed rozpoczęciem 

spotkania; 5)miejsca przeprowadzenia warsztatów, gdy jest to uwarunkowane przyczynami 

niezależnymi od Zamawiającego, np. niewywiązywanie się ze zobowiązań Zleceniobiorcy, z którym 

nawiązano współpracę w zakresie wynajmu sal szkoleniowych wraz z zapewnieniem cateringu na 

potrzeby projektu, pod warunkiem, że nowe miejsce będzie znajdowało się na terenie miasta Siedlce; 

6)terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji projektu 

pn.: Stawiam na siebie! lub konieczności zsynchronizowania terminu warsztatów/szkolenia z innymi 

działaniami realizowanymi w projekcie albo spowodowanej czynnikami obiektywnymi 

uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie, pod warunkiem, że termin 

zakończenia warsztatów/szkolenia zostanie wyznaczony najpóźniej na dzień 13 grudnia 2013 roku; 7) 

innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się 

wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz do obowiązujących przepisów prawa; 8)innych zmian 

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, 

wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, 

ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności; 9)zapisów 

umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy; 10)osoby/osób 

wskazanej/ych w § 2 ust. 2 umowy, w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

wskazana/e przez Wykonawcę osoba/y nie może/nie mogą realizować usługi, pod warunkiem, że 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji osoby z co najmniej takimi samymi lub 

wyższymi kwalifikacjami- dot. umowy z Wykonawcą, który prowadzi działalność gospodarczą. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.mopr.siedlce.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32,08-110 Siedlce, pok. nr 13. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

04.06.2013 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 

32,08-110 Siedlce, pok. nr 19 (kancelaria). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Projekt pn.: Stawiam na siebie! współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno-

zawodowych dla jednocześnie nie więcej niż 70 Uczestników projektu pn.:Stawiam na siebie!. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie i 

przeprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych dla jednocześnie nie więcej niż 

70 Uczestników projektu pn.:Stawiam na siebie!, w łącznym wymiarze czasowym 75 godzin 

zegarowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie savoir-vivreu dla 

jednocześnie nie więcej niż 70 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie i 

przeprowadzenie warsztatów w zakresie savoir-vivreu dla jednocześnie nie więcej niż 70 

Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, w łącznym wymiarze czasowym 60 godzin 

zegarowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako ńczenie: 15.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych 

dla jednocześnie nie więcej niż 45 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie i 

przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla jednocześnie nie więcej niż 45 

Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, w łącznym wymiarze czasowym 98 godzin 

zegarowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako ńczenie: 31.10.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla jednocześnie nie 

więcej niż 10 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie i 

przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla jednocześnie nie więcej niż 10 Uczestników projektu 

pn.: Stawiam na siebie!, w łącznym wymiarze czasowym 30 godzin zegarowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.57.00.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako ńczenie: 30.11.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla jednocześnie nie więcej niż 78 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie i 

przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla jednocześnie nie 



więcej niż 78 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, w łącznym wymiarze czasowym 48 

godzin zegarowych. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.56.20.00-1. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako ńczenie: 30.06.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Maria Gadomska 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach 

 


