
OGŁOSZENIE 
WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa zawodowego dla 

uczniów gimnazjum w ramach projektu 

w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy 

Kawęczyn”

1. GMINA  KAWĘCZYN,  62-704 Kawęczyn
      tel. 0-63/288 50 11,  fax. 0-63/288 59 40

2.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
http://bip.kaweczyn.pl

SIWZ  można  uzyskać  również  na  wniosek  Wykonawcy  w  siedzibie  Zamawiającego
- Urząd Gminy Kawęczyn , 62-704 Kawęczyn, pokój nr 7 

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  Przedmiotem  zamówienia  jest  wyłonienie  wykonawcy 
usług  doradztwa  zawodowego  dla  uczniów  gimnazjum  w  ramach  projektu  pod  nazwą 
„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”,
Usługa będzie złożona z czterech komponentów:

1. Indywidualne doradztwo psychologa / doradcy zawodowego (2 godziny na 1 
ucznia) dla  97 uczniów  (łącznie  194  godzin  doradztwa).  Indywidualne 
doradztwo będzie obejmowało 2 spotkania z uczniem. Pierwsze składające 
się  z  rozmowy  diagnostycznej  z  psychologiem  /  doradcą  zawodowym  i 
wypełnienie  testu  predyspozycji  zawodowych.  Drugie  spotkanie  będzie 
przekazaniem wniosków i omówieniem pisemnego raportu z wynikami testu 
i  wynikami  rozmowy.  Doradztwo  będzie  odbywało  się  na  terenach 
Gimnazjum w Kawęczynie i w Kowalach Pańskich . 

2. Zajęcia  warsztatowe – 5 zajęć  10-godzinnych  w ciągu roku (łącznie  100 
godzin zajęć). Zajęcia  warsztatowe  mają  dotyczyć  różnych  dziedzin 
aktywności  zawodowej  człowieka  w  obszarze  człowiek-dane,  człowiek-
człowiek, człowiek-przyroda, człowiek-słowo. Zajęcia będą odbywały się na 
terenach  Gimnazjum.  Przewiduje  się,  że  liczba  uczestników  1  zajęć 
warsztatowych będzie kształtowała się na poziomie  9-10 osób.  

3. Wycieczki  zawodoznawcze  do  zakładów  pracy  reprezentujących  region 
(kopalnie, elektrownie, huta, drukarnie, zakłady produkcji spożywczej) – 2 
wycieczki w 2012 r., 3 wycieczki w 2013r. i 3 wycieczki w 2014 r. (łącznie 
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8 wycieczek);  1 wycieczka będzie zorganizowana dla ok. 25 dzieci (od 20-
30 dzieci na 1 wycieczce).

4. Warsztaty  dla  rodziców dotyczące  wyboru  ścieżki  edukacyjnej  –  4  spotkania  2-  
godzinne(1 spotkanie w 2012, 2 spotkania w roku 2013 i 1 spotkania w roku 2014)

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.      

 Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do dnia 15.06.2014 r.    

6.  OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2.wykonają zamówienie w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 15.06.2014 r.   
3.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
5.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności -  Prowadzona działalność 
wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
6.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia- Wymagane jest aby 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał doświadczenie w realizacji minimum 1 usługi 
edukacyjnej lub 1 usługi z zakresu doradztwa zawodowego realizowanej w ramach jednego z działań 
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
7.posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia-  Wymagane jest 
zapewnienie do realizacji przedmiotowego zamówienia min. 2 osób z wykształceniem wyższym i 
kwalifikacjami doradcy zawodowego potwierdzonymi licencją lub 3 latami stażu pracy w charakterze 
doradcy zawodowego.
8. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 
Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 
8 000,00 zł.

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawcy  zostanie  dokonana  wg  formuły:  
spełnia – nie spełnia.

7.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW   JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU   W 
POSTĘPOWANIU:
1.Wypełniony formularz ofertowy.

W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a).  Oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy- zał. nr 2b SIWZ
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b). 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,  wystawionego 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 oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c).  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.
d). Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust.  1 pkt 1 do 3 ustawy PZP wykonawca przedłoży w ofercie 
następujące dokumenty i oświadczenia:

a). Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1- zał.  
nr. 2a SIWZ
b).  Wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.- zał. nr 4 SIWZ
c).  Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień do  wykonywania  okre lonejś  
dzia alno ci lub czynno ci, je li przepisy ł ś ś ś prawa nak adajł ą obowiązek ich posiadania o ile 
nie  wynika  to  z  przedstawionych  dokumentów  rejestrowych –  wpis  do  rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
d).  Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 
również  wykonywanych,  usług  w zakresie  niezbędnym do  wykazania  spełniania 
warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich: tytułu projektów, wartości, przedmiotu, 
dat wykonania, źródła finansowania, zamawiającego oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te usługi  zostały wykonane lub są wykonywane należycie- 
zał. nr.3 SIWZ
e). Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień- zał. nr 7 SIWZ

2).W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa 
w  art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
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a).  Informacji  banku lub spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w których 
wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy. 
       4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy. 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

6. Podpisany projekt umowy. 
Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium 

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, pokój nr 1 – (sekretariat UG),
do dnia 31 sierpnia  2012r.  do godz. 11:00.

11.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn, pokój nr 16,
      w dniu 31 sierpnia 2012r.   o godz. 11  :15  

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

1) Jolanta Agata Bryzgalska- 601 256 601
2) Agnieszka Stefanowska – 63 288 59 17
3) Ewa Frątczak tel. 63 288 5934
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