Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.somonino.pl

Somonino: Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap.
I
Numer ogłoszenia: 97592 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Somonino , ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj.
pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.somonino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reintegracja społeczno zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap.
I w związku z realizacją projektu pt. Twoja szansa. współfinansowanego z środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś
Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja
społeczno - zawodowa. Część 1 - diagnoza zawodowa Część 2 - diagnoza psychologiczna
Badanie odbywać będzie się w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach według
poniższego harmonogramu tj. I EDYCJA - MAJ 2016 II EDYCJA - CZERWIEC 2016 III
EDYCJA - GRUDZIEŃ 2016 IV EDYCJA - CZERWIEC 2017 V EDYCJA - GRUDZIEŃ
2017.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające polegać będą na zwiekszeniu zakresu bedącego
przedmiotem zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy zamawiający nie żąda
zabezpieczenia ofert akceptowalną formą 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 Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o
udostępnieniu osoby) minimum jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia
odrębnie na każdą część, na którą składa ofertę, posiadającą wykształcenie
wyższe; minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe (na stanowisku doradcy
zawodowego - cz. 1; na stanowisku psychologa - cz.2) oraz doświadczenie w
pracy z osobami zagrożonym lub wykluczonymi społecznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

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 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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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;

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.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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) Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w pkt.2 2) Zmiany w
umowie mogą dotyczyć: a) zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 8 umowy,
pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Zarządzającej na
przedmiotową zmianę, b) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c)
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy, d) zmiany wynikających z ewentualnych zmian postanowień
umowy o dofinansowanie Projektu oraz zmian Wytycznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. e) zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, f) zmiany osób
prowadzących diagnozę w przypadku: * zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, (np.
długotrwała choroba, śmierć, itp.) * utraty uprawnień lub kwalifikacji przez wskazane przez
Wykonawcę osoby, 3) W przypadku zmiany Wykonawca winien przedstawić

Zamawiającemu nowe osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 4) Warunki
dokonywania zmian: a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia,
b) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 5) Zmiany
zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: a) zmianę rachunku bankowego, b)
zmiany adresowe. 6) Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się na piśmie o
zmianach, o których mowa w ust. 5
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.somonino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - pokój nr 19a (I piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w
Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - parter.
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 pt. Twoja szansa, współfinansowany jest z środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś
Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja
społeczno - zawodowa..
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

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski

