Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014

Nowy Sącz, dnia 30.07.2014r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.pl/

Nowy Sącz: Wykonanie kursów prawa jazdy kategoriiB, kurs
prawa jazdy kategoriiC oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona
dla prawo jazdy kategoriiC i kurs prawa jazdy kategoriiD oraz
kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo jazdy kategoriiD-w
ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany w
ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i
integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja
społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia: 254422 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 018 4443623, faks 018 4435239.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.nowysacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kursów prawa jazdy
kategoriiB, kurs prawa jazdy kategoriiC oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo jazdy
kategoriiC i kurs prawa jazdy kategoriiD oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo jazdy
kategoriiD-w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i
instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Wykonanie kursów prawa jazdy kategorii B, kurs prawa jazdy kategorii C oraz
kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo jazdy kategorii C i kurs prawa jazdy kategorii D oraz
kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawo jazdy kategorii D - w ramach Projektu Schematom
STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany
w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I
Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składające się z 3
kursów, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 - kurs prawa jazdy
kategorii B - dla 10 osób z możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w
terminie nie dłuższym niż do dnia 15.12.2014r. kursu prawa jazdy kategorii B dla maksimum 10
osób z możliwością zmniejszenia ilości osób 2.Przeszkolenie maksimum 10 osób zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o
kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 600), Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., poz.
1019) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13
lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm) - (dalej:
obowiązujące przepisy). 3.Czas trwania kursu: zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 30
godzin zagadnień teoretycznych i min. 30 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika). Kurs
2 - kurs prawa jazdy kategorii C i kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C -
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dla maksymalnie 2 osób z możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w
terminie nie dłuższym niż do dnia 15.12.2014r. kursu prawa jazdy kategorii C i kwalifikacja wstępna
przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii C dla maksimum 2 osoby możliwością zmniejszenia ilości
osób. 2.Opracowanie programu szkolenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z
2012 r. poz. 1019) oraz z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz
drogowy (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz.314 z późn. zm.). 3.Liczba godzin szkoleniowych wynosi 190
godzin zegarowych dla każdego uczestnika szkolenia, w tym w zakresie prawa jazdy kategorii C 50 godzin (20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych) natomiast w zakresie
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla prawa jazdy kategorii C - 140 godzin zegarowych (130
godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych).W przypadku prowadzenia zajęć
praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia do symulowania
warunków specjalnych Zamawiający wymaga aby każdy uczestnik odbył 9 godzin zajęć
praktycznych jazdy indywidualnej w ruchu drogowym oraz 1 godzinę zajęć praktycznych przy
wykorzystaniu urządzenia do symulowania warunków specjalnych. Kurs 3 - kurs prawa jazdy
kategorii D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D - dla 1 osoby z
możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do
dnia 15.12.2014r. kursu prawa jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa
jazdy kategorii D dla maksimum 1 osoby możliwością zmniejszenia ilości osób. 2.Opracowanie
programu szkolenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz.
1019) oraz z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1
kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r.
nr 53 poz.314 z późn. zm.). 3.Liczba godzin szkoleniowych wynosi 220 godzin zegarowych dla
każdego uczestnika szkolenia, w tym w zakresie prawa jazdy kategorii D - 80 godzin (20 godzin
zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych) natomiast w zakresie kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej dla prawa jazdy kategorii D - 140 godzin zegarowych (130 godzin zajęć
teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych).W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z
jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia do symulowania warunków
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specjalnych Zamawiający wymaga aby każdy uczestnik odbył 9 godzin zajęć praktycznych jazdy
indywidualnej w ruchu drogowym oraz 1 godzinę zajęć praktycznych przy wykorzystaniu urządzenia
do symulowania warunków specjalnych - gdy z prawa jazdy kat. B a gdy z C 20 godz. mniej zajęć
praktycznych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a)wykonawca zobowiązany jest do
zorganizowania i opłacenia badań lekarskich i psychologicznych uczestników kursu w celu wydania
zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu. W przypadku negatywnej opinii lekarza w sprawie
wydania zaświadczenia dla którejś ze skierowanych osób, osoba ta nie będzie uczestniczyć w
kursie i Zamawiający nie poniesie kosztów z tym związanych, poza kosztami badań lekarskich i
psychologicznych, których wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowców oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców
oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy w wysokości nie większej niż w
wymienionych rozporządzeniach, a ilość uczestników kursu zostanie pomniejszona o te osoby,
które nie uzyskają pozytywnego zaświadczenia b)wykonawca zorganizuje i opłaci kursantom
wykonanie koniecznej do wyrobienia dokumentacji fotografii c)ze względu na specyfikę zajęć
praktycznych - mogą się one odbywać w godzinach ustalonych z uczestnikami we wszystkie dni
tygodnia. d)Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się na terenie Miasta Nowy Sącz
e)Wykonawca realizujący kursy zapewnia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy w trakcie trwania szkolenia, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu w kwocie nie mniejszej niż 15000,00 zł
(słownie piętnaście tysięcy złoty 00/100) na każdego uczestnika kursu. Ubezpieczenie winno
obejmować uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. f)Wykonawca zobowiązany jest
do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania
warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i
kursów , w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów,
materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach
logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz informacji: Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne
z aktualnymi Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
Warszawa, 31 grudnia 2013 r. g)Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów
metodą e- learning. Pozostałe obowiązki Wykonawcy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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

-Posiadanie informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych na rok 2014, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji
szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365 ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia
tego warunku Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie aktualnego wpisu do rejestru
instytucji szkoleniowych właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy. -Posiadanie
zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki
szkolenia kierowców oraz zaświadczenia wydanego przez wojewodę potwierdzającego
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. Ocenę spełnienia
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warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia metodą spełnia/nie spełnia oraz kserokopii w/w dokumentów.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku
dokonana zostanie w formule - spełnia / nie spełnia



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku
dokonana zostanie w formule - spełnia / nie spełnia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku
dokonana zostanie w formule - spełnia / nie spełnia



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego
warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, sporządzone zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku
dokonana zostanie w formule - spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU
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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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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.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
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie rzeczowym,
wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania umowy, miejsca wykonywania umowy sposobu i
zakresu wykonania umowy, osób wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności w
razie wystąpienia, przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a)w zakresie
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rzeczowym, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania, sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego
umowy o dofinansowanie programu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia b)w zakresie
rzeczowym, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania, w razie zmiany rozwiązania lub zmiany
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w roku budżetowym c)zmiana
terminu wykonania usług wynikła ze zmian wynikłych ze zmiany projektu Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż d)zmiana terminu
kursu proponowanego przez Wykonawcę o ile mieści się w ostatecznym terminie wykonania
umowy lub miejsca wykonania umowy proponowanego przez Wykonawcę, o ile jest w Nowym
Sączu, a także jeżeli zmiany wynikają z ważnych powodów. e)zmiana ilości uczestników biorących
udział poszczególnych kursach f)zmiana wysokości wynagrodzenia - wysokość wynagrodzenia
uzależniona jest od ostatecznej liczby uczestników kursów i wyników badań lekarskich i
psychologicznych (zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana zmianą ilości uczestników
biorących udział w poszczególnych kursach). Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie
obliczone w następujący sposób: cena ryczałtowa za jednego uczestnika danego kursu pomnożona
przez ostateczną ilość osób biorących udział w poszczególnych kursach plus koszty badań
lekarskich i psychologicznych osób, które nie spełniają warunków udziały w danym kursie. g)zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej (Instytucja
Zarządzająca dla PO KL - Minister Infrastruktury i Rozwoju) w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy; h)zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np.
zmiana nr rachunku bankowego, dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawców; zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
stronami i)wynikłe z nieprzewidzianych okoliczności, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ j)wynikłe z omyłek pisarskich, edytorskich itp. Zmiany umowy
wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:

http://www.mops.nowysacz.pl/;

http://www.nowysacz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz pok. nr 120.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.08.2014 godzina 08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33-300
Nowy Sącz pok. 209 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: W ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji
pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
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
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