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Świętochłowice: Kursy zawodowe dla uczestników projektu KIS 

Drogowskaz 

Numer ogłoszenia: 25246 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach , ul. Sądowa 1, 41-605 

Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 24 555 24, faks 32 24 555 24. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.swietochlowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy zawodowe dla uczestników 

projektu KIS Drogowskaz. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 36 osób bezrobotnych 

i nieaktywnych zawodowo - uczestników projektu Klub Integracji Społecznej ( KIS) Drogowskaz 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część I 

Kucharz małej gastronomii Część II Rejestratorka-sekretarka medyczna Część III Spawanie metodą 

MAG 135 Kursy zawodowe realizowane będą w latach 2014 - 2015 w 3 blokach tematycznych ( 

część I , II i III). Realizacja kursów w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 roku. 

http://www.cis.swietochlowice.pl/


I edycja jest przewidziana dla 2 spawaczy i 4 kucharzy małej gastronomii w terminie od dnia 

podpisania umowy do marca 2014 r. Dla pozostałych 30 uczestników (4 spawaczy, 14 kucharzy, 12 

sekretarek) Realizacja kursu obejmie okresy: maj-sierpień 2014 r. oraz styczeń-kwiecień 2015r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz. Postępowanie poniżej 

tzw. kwot unijnych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu za siedzibę wykonawcy 

zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

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

wykonał/wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na organizacji i przeprowadzeniu 

grupowego kursu/szkolenia zawodowego o tematyce odpowiadającej części przedmiotu 

zamówienia, na którą składa ofertę ( pod pojęciem grupowy Zamawiający uważa 

przeprowadzone kurs (szkolenie), w którym uczestniczyło co najmniej 3 osoby) 

 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej: Część I 1 wykładowcą 

posiadającym wykształcenie minimum średnie zgodne z zakresem przedmiotu 

zamówienia - wykształcenie średnie kierunkowe lub tytuł mistrza w zawodzie kucharza 

(do zajęć teoretycznych i praktycznych) oraz posiadająca doświadczenie w 

przeprowadzeniu min. 20 godzin kursu zgodnie z przedmiotem zamówienia ( w 

charakterze wykładowcy). Część II 1 wykładowcą posiadającym wykształcenie średnie 

oraz posiadająca doświadczenie w przeprowadzeniu min. 20 godzin szkoleń o tematyce 

Rejestratorka/sekretarka medyczna ( w charakterze wykładowcy). Część III 1 

wykładowcą posiadającym min. wykształcenie zawodowe oraz posiadająca 

doświadczenie w przeprowadzeniu min. 60 godzin kursu/szkoleń o tematyce Spawanie 

metodą MAG 135 (w charakterze wykładowcy ). 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 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; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Przez główne usługi należy rozumieć usługi wykazane w liczbie i zakresie wystarczającym 

do potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku. Dowodami, o których mowa 



powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym wyżej mowa.W przypadku, gdy Zamawiający - Centrum Integracji 

Społecznej jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane zostały wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 

powyżej. Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i oświadczeń, o których 

mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakiś może żądać od 

Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 

1817).; 

 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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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; 

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.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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 

umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

notarialnie. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność notarialnie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może 

żądać dokumentów dotyczących szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym 

podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 



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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.zmiana strony umowy - Wykonawcy, w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych 

przepisów. 2. zmiana terminu i miejsca wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu 

określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi a trudności w realizacji zamówienia niezależne od 

Wykonawcy na jakiekolwiek opóźnienia. 3. zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia liczby 

godzin szkoleń oraz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.cis.swietochlowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 

Integracji Społecznej ul. Sądowa 1 (41-605 ) Świętochłowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Centrum Integracji Społecznej ul. Sądowa 1 41-605 

Świętochłowice pok. nr 4 ( sekretariat). 

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 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

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: tak 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kucharz małej gastronomii. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część teoretyczna - 

obejmuje zagadnienia związane z podstawami żywienia człowieka jak również technologią 

gastronomiczną z towaroznawstwem. Część praktyczna - Uczestnik kursu zdobędzie 

umiejętności praktyczne związane z obróbką i przygotowywaniem potraw, w oparciu o 

uzyskaną podczas części teoretycznej wiedzę. Ta część kursu obejmuje możliwe sposoby 

przygotowywania oraz serwowania potraw - wraz z elementami zdobienia. 30 godzin, w tym 5 

godzin zajęć teoretycznych. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do siwz.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejestratorka sekretarka medyczna. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalny program 

kursu: 1. Funkcjonowanie sekretariatu medycznego 2. Zasady planowania pracy w 

sekretariacie: 3. Karta stanowiskowa 4. Skuteczna komunikacja , 5. Zapoznanie się z 

zasadami rejestracji pacjentów wg. JGP 6. Druki medyczne funkcjonujące w Placówkach 

Służby Zdrowia: 7. Statystyka medyczna: 8. Zasady rozliczania świadczeń medycznych z 

GUS, MZ ,NFZ. 9. Kultura i etyka zawodu 10. Wizytówki 11. Aparycja sekretarki medycznej 12. 

Kultura współpracy. 13. Ćwiczenia na wzmacnianie pewności siebie w relacjach z lekarzem, 

pacjentem. 14. Komputeryzacja prac biurowych - podstawy (MS Office, poczta elektroniczna, 

Internet - portale medyczne) 15. Stanowiska pracy w placówkach medycznych 20 godzin, w 

tym 20 godzin zajęć teoretycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 7 do siwz.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Spawanie metodą MAG 135. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalny program 

kursu: Szkolenie teoretyczne: Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania 

łukowego 2. Urządzenia spawalnicze 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Bezpieczna praca 



na hali produkcyjnej 5. Materiały dodatkowe do spawania 6. Spawanie w praktyce 7. 

Oznaczenie i wymiarowanie spoin 8. Metody przygotowania złączy do spawania 9. 

Kwalifikowanie spawaczy Zestaw SMAG 1. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania 

MAG 2. Materiały dodatkowe do spawania 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. 

Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry Zestaw CrNi 5. Podstawowe 

wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia 6. Spawalność, 

złącza spawane i odkształcania złączy ze stali nierdzewnych 7. Materiały dodatkowe do 

spawania stali nierdzewnych 8. Korozja i obróbka cieplna po spawaniu Łącznie szkolenie 

teoretyczne Szkolenie praktyczne: 1. Instruktaż wstępny 2. Ćwiczenia: 14 ćwiczeń - Minimalna 

ilość godzin programowych: 153 godzin, w tym 33 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin 

zajęć praktycznych w zakładzie szkoleniowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 7 do siwz.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

 
 


