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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr 213o54_2ot2 z dnia 20l2-06-21 r" ogłoszenie o zamóWieniu - Zławieś Wielka
Uczestnikami PĘektu jest łącznie 57 osób (49 kobiet/8 męŻczyzn), W tym - w roku 2072 - 27 osób, w tym 3

osoby niepełnosprawne oraz W roku 2013 - 30 osób , w tym 3 osoby niepełnosprawne W ramach przedmiotu
zamówienia wykonawca...
Termin składania ofert: 2012-07-02

Zławieś Wielka: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
szkoleniowych wfaz ze ściśle zwmi usługami szkoleniowymi

powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na

terenie miasta i gminy Złejwsi Wielkiej , w wieku akĘwności
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w
Złejwsi Wielkiej _ uczestników realizowanego W okresie od 2012 r. do

31.12.2013 r. Projektu Zadbai dzisiaj o lepsze jutro ,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia:254586 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

oGŁoSZENlE o UDZIELEN|U ZAMoWlENIA - Usługi

7amieszczan ie ogłosze n ia : obow iązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego

Czy zamowienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

ogłoszenia w BZP 213054 - 2o12r.

czy w Biuletynie 7amówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

l. 1) NAzvtłA l ADRES: Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, uł. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj'

kujawsko-pomorskie, tel. 56 674 13 35, faks 56 678 02 08.

l. 2) RoDzA.J zAMAWlAJĄcEGo: lnny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu plzeazamawiającego: Przedmiotem zamÓwienia jest świadczenie usług

szkoleniowych wraz ze ŚciŚle z tymi usługami szkoleniowymi powiązanych usług i dostaw towarÓw dla osob

zamieszkałych na terenie miasta igminy ZĘwsiWielkiej , w wieku aktywnościzawodowej, korzystających ze

świadczeń pomocy społecznej GoPs w ZĘwsi Wielkiej - uczestnikow realizowanego W okresie od 2012 r. do

31'12.2013 r' Projektu Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro , współfinansowanego ze Środkow Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

|l.3) określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamÓwienia jest Świadczenie usług szkoleniowych

wrazze ściŚle z tymi usługamiszkoleniowymi powiązanych usług idostaw towarÓw dla osob zamieszkałych

na terenie miasta i gminy Złejwsi Wielkiej , w wieku aktywnościzawodowej, korzystających ze świadczeń

pomocy spcńecznej GoPs w Złejwsi Wielkiej - uczestnikÓw realizowanego W okresie od 2012 r. do

31'12.2013 r. Projektu ZadbĄ dzisiaj o lepsze jutro , wspołfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1'1 POKL Roałoj i upowszechnianie

aktywnej integracji przez oŚrodki pomocy społecznej, zwanego dalej Projekt . Uczestnikami Projektu jest

łącznie57osob,wtym-wroku2a12-27osÓb,wtym3osobyniepełnosprawneorazwroku2013-30

osÓb , w tym 3 osoby niepełnosprawne W ramach przedmiotu zamowienia wykonawca zobowiązuje się do: a)

przygotowania szczegÓłowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałow szkoleniowych i

dydaktycznych, w tym materiały pomocnicze i piŚmienne ( zeszyt, długopis, teczka) iwydanie kaŻdemu z

uczestników Projektu w latach 2012-2013 zeszytu , teczki, długopisu oraz materiałow z kazdego warsztatu b)

realizacji poszczegolnych zadań' w tym szkolbń, kursow i warsŻatow przez wykwalifikowaną kadrę

dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie, z rrwzględnieniem specyfiki osÓb szkolonych c) koordynacji

oraznadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymizadaniami' d) biezącejwspołpracy z

Zamawiającym w zakresie aviązanym zrealizaĄązamÓwienia, e) prowadzenia dokumentai1iauięanĄz

realizaqązamowienia, w tym dokumentacjiszkoleń, kursÓw, warsztatow, ściŚle wg wytycznych

ZamawiĄącego, f) zapewnienia salszkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkoleń' kursów iwarsżatÓw'

zlokalizowanych w ZłejwsiWielkiej, odpowiednich dla pomieszczenia wszystkich uczestnikÓw w iloŚci

odpowiadającej liczbie osob uczestniczących w Projekcie w danym roku w okresie 2012-2013, g\

zapewnienia i udostępnienia sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć, w tym w szczegÓlności: rzutnik

multimedialny - minimum 1 sztuka, flipchart - min' 1 sztuka, h) zapewnienia materiałow szkoleniowych,

dydaktycznych, pomocniczych i piśmiennych d|a wszystkich uczestników szkoleń, kursÓw iwarsztatow w iloŚci

odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Projekcie w danym roku w okresie 2012-2013, i) zapewnienia

wyzywienia w formie cateringu w formie przerwy kawowej dla wszystkich w danym roku realizowania usługi

uczestnikow szkoleń, kursÓw iwarsztatÓw w każdym dniu prowadzeniazĄęc, prq czym w ramach pŻerwy

kawowejzapewnienie kawy, herbaty, ciasteczek , wody, cukru, mleka i cytryny; zaŚ obowiąek zapewnienia

obiadu dotyczy wszystkich dni szkoleniowych z zajęciami 6 -godzinnymij) skierowania i sfinansowania zajęc

szkolnych zł'tiązanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,

ponadgimnazjalnym lub policealnym zgodnie ze zdiagnozowanymi potzebami dla I uczestnika Projektu -

osoba zakwalifikowana W roku2012 i kontynuująca uczestnictwo w roku 2013 k) zapewnienia opieki nad

dzieĆmi uczestnikow Projektu w kazdym dniu szkoleniowym ProjeKu przez czas trwania zĄęĆ ???? l)

zapewnienia ubezpieczenia Nl'W dla wszystkich uczestnikow szkoleń, kursów i warsŻatÓw w iloŚci

odpowiadającej liczbie uczestnikow w danym roku realizowania Projektu w okresie 2012-2013, m) wydania

uczestnikom szkoleń' kursow i warsżatow Świadectw końcowych na zakończenie udziału w szkoleniach,

kursach, warsŻatach, n) stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z
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Wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, o) przekaania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie

www.inwestycjawkardy.pl Szczegołowy zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamóWienia

określa Załącznik Nr 1 do SIWZ'.

ll.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA lll: PROGEDURA

lll. 1 ) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieog raniczony

il1.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekUprogram: wspÓłfinansowany ze Środkow Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego .Projekt jest realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Vll.

Promocja lntegracji Społecznej Działanie 7.1 Roavoj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie

7 '1.1 RozwĄ i upowszechnianie aKywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

SEKCJA lV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

M1) DATA UDZELENIA ZAMOWIENIA= 17.07.2012.

M.2) LlczBA OTRłMANYGH OFERT: 3.

rv.3) LtczBA oDRzucoNYcH oFERt 0.

rv.4) NAZTVA TADRES WYKONAWCY KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

GlobalTraininig Centre Sp. zo.o., Al.Jerozolimskie 44, 02-495 Warszawa, kray'woj mazowieckie.

lV.S) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT): 174086'00 PLN.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NA"JNlzszĄl NA.JWYzszĄ

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 170000'00

ofeńa z najntższąceną: 170000'00 / ofeńa z najwyższąceną: 199289,00

Waluta: PLN.
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