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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Sienkiewicza 32,08 – 110 SIEDLCE 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 
Uczestników Projektu pn. "Stawiam na siebie!"  współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 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. 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach, zgodnie z poniższym 
podziałem. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na realizację każdej z części zamówienia. 
 
 Część A 
Odrębne szkolenia z zakresu: 
1. obsługi komputera - liczba Uczestników 11 osób,  
2. sprzedawcy - liczba Uczestników 16 osób, 
3. umiejętności księgowych- liczba Uczestników 6 osób.  
Część B 
Odrębne szkolenia z zakresu: 
1. pielęgnacji paznokci -liczba Uczestników 13 osób 
2. usług fryzjerskich -liczba Uczestników 9 osób 
Część C 
Szkolenie z zakresu nabycia umiejętności i uprawnień do obsługi wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym   wraz z obsługą magazynu - liczba Uczestników 14 osób. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego (www.mopr.siedlce.pl) lub w siedzibie 
Zamawiającego w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32 w pok. 14 -15 (parter). 
Oferty należy składać, do godz. 12.00 w dniu 24.09.2009r. w siedzibie MOPR,  
ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 19 (kancelaria). Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu  
o godz. 12.30 w pokoju nr 32 lub 15. 
 
Termin realizacji zamówienia:  01.10.2009 r. – 15.12.2009 r. 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania ,  
- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy, tzn. 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Kryteria oceny ofert 

Zamawiający przyjmie następujące kryteria oceny ofert: 
- cena udziału w szkoleniu jednego Uczestnika  -  waga kryterium 88%  co 

odpowiada maksymalnie 88pkt. 
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = cena najniższa /cenę badaną x 
88 pkt. 

- -lokalizacja zaplecza lokalowego waga kryterium 3%  co odpowiada 
maksymalnie 3 pkt. 

 
Sposób dokonywania oceny wg: 

o centrum miasta - szacunkowy czas dojścia od głównej siedziby 
Zamawiającego max. 15minut  - 3pkt,  

o szacunkowy czas dojścia od głównej siedziby Zamawiającego do 
30minut -  2pkt,  

o szacunkowy czas dojścia od głównej siedziby Zamawiającego do. 45 
minut 1pkt,  

o szacunkowy czas dojścia od głównej siedziby Zamawiającego 
powyżej 60 minut 0pkt,  

- doświadczenie w realizacji szkoleń waga -  kryterium 5%  co odpowiada 
maksymalnie 5pkt. 

Sposób dokonywania oceny wg wykazu załączonego w ofercie – każde 
przeprowadzone szkolenie zgodne z przedmiotem zamówienia - 1pkt jednakże 
nie więcej niż 5 pkt łącznie 

- wyposażenie techniczne – liczba stanowisk waga -  kryterium 4%  co 
odpowiada maksymalnie 4pkt. 

 
Sposób dokonywania oceny wg wykazu załączonego w ofercie – każda 
wielokrotność 5 otrzyma 1pkt  tj. 5 stanowisk 1pkt, 
10 stanowisk 2 pkt 
15 stanowisk 3 pkt 
 20 stanowisk i więcej 4 pkt 
 

Każde  ze szkoleń w części A, w części B i część C będzie oceniane 
odrębnie. 

 
Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcami, którzy spełnią warunki udziału  
w postępowaniu oraz uzyskają łącznie w poszczególnych częściach ( A, B lub C) 
największą liczbę punktów.  
 

 
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu 
24.09.2009 r. 
Zamawiający: 

• nie zamierza zawierać umowy ramowej, 
•  nie zmierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
•  nie zamierza stosować aukcji elektronicznej, 
•  nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

Wadium nie jest wymagane. 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 16.09.2009r. 


