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PL-Nowy Sącz: Oferowanie kursów językowych
2010/S 4-004135
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, Kontakt Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, Do
wiadomości Wojciech Dobosz, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA/POLAND. Tel. +48 184444368. E-mail
zzp@nowysacz.pl. Faks +48 184437863.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nowysacz.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektów pn.: „Profesjonalista na
rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia
uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 24.
Główne miejsce świadczenia usług: miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki.
Kod NUTS: PL215.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
II.1.5) 1. Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektów pn.: „Profesjonalista
na rynku gastronomicznym”, „Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość
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kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanych w ramach Działania
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.5)2. Zajęcia językowe muszą być prowadzone w formie warsztatów w siedzibie Wykonawcy lub w
siedzibach szkół ponadgimnazjalnych w zależności od potrzeb zgłoszonych przez szkoły – z wykorzystaniem
ćwiczeń multimedialnych.
II.1.5)3. Dla każdego uczestnika kursu językowego Wykonawca zapewni podręcznik oraz inne niezbędne
materiały dydaktyczne.
II.1.5)4. Program kursu uwzględniać musi terminologię branżową z zakresu IT, gastronomii oraz branży
budowlanej – zgodnie ze specyfiką kierunku kształcenia kursanta.
II.1.5)5. Wykonawca zapewni badanie rezultatów „twardych" i „miękkich” projektu w formie badań ankietowych
przeprowadzanych wśród uczestników kursu.
II.1.5)6. Po zakończeniu kursu w każdym roku szkolnym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
egzaminu TELC na poziomie A1, A2 i B1 oraz zapewnienia wydania Certyfikatu TELC przez uprawnioną
instytucje certyfikującą.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80580000.

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8)

Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Wymiary kursu w poszczególnych projektach:
II.2.1)1. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”: 2400 h dla 20 grup 10 osobowych w terminie 2.2010 r. –
6.2011 r. w tym 1680 h w 2010 r., 720 h w 2011 r.
II.2.1)2. „Informatyk – zawód przyszłości”: 2400 h dla 20 grup 10 osobowych w terminie 2.2010 r. – 6.2011 r. w
tym 1680 h w 2010 r., 720 h w 2011 r.
II.2.1)3. „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży
budowlanej”: 624 h dla 13 grup 10 osobowych w terminie 2.2010 r. – 6.2010 r.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 074 144,00 PLN.

II.2.2)

Opcje:
Nie.

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 4.2.2010. Zakończenie: 30.6.2011.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.: „Profesjonalista na rynku
gastronomicznym”.
1)

KRÓTKI OPIS:
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1. Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.: „Profesjonalista
na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zajęcia językowe muszą być prowadzone w formie warsztatów w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibach
szkół ponadgimnazjalnych w zależności od potrzeb zgłoszonych przez szkoły – z wykorzystaniem ćwiczeń
multimedialnych.
3. Dla każdego uczestnika kursu językowego Wykonawca zapewni podręcznik oraz inne niezbędne materiały
dydaktyczne.
4. Program kursu uwzględniać musi terminologię branżową z zakresu gastronomii – zgodnie ze specyfiką
kierunku kształcenia kursanta.
5. Wykonawca zapewni badanie rezultatów „twardych i „miękkich” projektu w formie badań ankietowych
przeprowadzanych wśród uczestników kursu.
6. Po zakończeniu kursu w każdym roku szkolnym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
egzaminu TELC na poziomie A1, A2 i B1 oraz zapewnienia wydania Certyfikatu TELC przez uprawnioną
instytucje certyfikującą.
2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
80580000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Wymiar kursu w projekcie „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”: 2400 h dla 20 grup 10 osobowych w
terminie 2.2010 r. – 6.2011 r. w tym 1680 h w 2010 r., 720 h w 2011 r.
Szacunkowy koszt bez VAT: 480 000,00 PLN.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 4.2.2010. Zakończenie: 30.6.2011.

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, że termin wskazany jako: data rozpoczęcia: 4.2.2010 ma charakter orientacyjny i zależy
od terminu wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia przedmiotowego zamówienia.

CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.: „Informatyk – zawód
przyszłości”.
1)

KRÓTKI OPIS:
1. Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.: „Informatyk –
zawód przyszłości”, realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zajęcia językowe muszą być prowadzone w formie warsztatów w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibach
szkół ponadgimnazjalnych w zależności od potrzeb zgłoszonych przez szkoły – z wykorzystaniem ćwiczeń
multimedialnych.
3. Dla każdego uczestnika kursu językowego Wykonawca zapewni podręcznik oraz inne niezbędne materiały
dydaktyczne.
4. Program kursu uwzględniać musi terminologię branżową z zakresu IT – zgodnie ze specyfiką kierunku
kształcenia kursanta.

07/01/2010
S4
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/9

Dz.U./S S4
07/01/2010
4135-2010-PL

Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

4/9

5. Wykonawca zapewni badanie rezultatów „twardych" i „miękkich” projektu w formie badań ankietowych
przeprowadzanych wśród uczestników kursu.
6. Po zakończeniu kursu w każdym roku szkolnym Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
egzaminu TELC na poziomie A1, A2 i B1 oraz zapewnienia wydania Certyfikatu TELC przez uprawnioną
instytucje certyfikującą.
2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
80580000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Wymiary kursu w projekcie „Informatyk – zawód przyszłości”: 2400 h dla 20 grup 10 osobowych w terminie
2.2010 r. – 6.2011 r. w tym 1680 h w 2010 r., 720 h w 2011 r.
Szacunkowy koszt bez VAT: 528 000,00 PLN.

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 4.2.2010. Zakończenie: 30.6.2011.

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, że termin wskazany jako: data rozpoczęcia: 4.2.2010 ma charakter orientacyjny i zależy
od terminu wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia przedmiotowego zamówienia.

CZĘŚĆ nr 3
NAZWA: Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.: „Kierunek na przyszłość –
lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.
1)

KRÓTKI OPIS:
1. Przeprowadzenie kursu językowego i egzaminu TELC dla beneficjentów projektu pn.:„Kierunek na przyszłość
– lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej” realizowanego w
ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Zajęcia językowe muszą być prowadzone w formie warsztatów w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibach
szkół ponadgimnazjalnych w zależności od potrzeb zgłoszonych przez szkoły – z wykorzystaniem ćwiczeń
multimedialnych.
3. Dla każdego uczestnika kursu językowego Wykonawca zapewni podręcznik oraz inne niezbędne materiały
dydaktyczne.
4. Program kursu uwzględniać musi terminologię branżową z zakresu branży budowlanej – zgodnie ze
specyfiką kierunku kształcenia kursanta.
5. Wykonawca zapewni badanie rezultatów „twardych" i „miękkich” projektu w formie badań ankietowych
przeprowadzanych wśród uczestników kursu.
6. Po zakończeniu kursu w każdym roku szkolnym wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu
TELC na poziomie A1, A2 i B1 oraz zapewnienia wydania Certyfikatu TELC przez uprawnioną instytucje
certyfikującą.

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
80580000.

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Wymiary kursu w projekcie „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół
zawodowych z branży budowlanej”: 624 h dla 13 grup 10 osobowych w terminie 2.2010 r. – 6.2010 r.
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Szacunkowy koszt bez VAT: 66 144,00 PLN.
4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 4.2.2010. Zakończenie: 30.6.2010.

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, że termin wskazany jako: data rozpoczęcia: 4.2.2010 ma charakter orientacyjny i zależy
od terminu wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ustawa z dnia 12.6.2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz.1323 z późn.zm.).

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa o wspólne wykonanie zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
III.2.1)1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
III.2.1)2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek wymieniony w pkt. III.2.1)1)
musi spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie.
III.2.1)3) Do potwierdzenia: wymaganym na podst. art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczeniem
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu tj. warunków opisanych w niniejszym ogłoszeniu a opartych na
przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.2.1)4) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.1)5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek wymieniony w pkt. III.2.1)4)
musi spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie.
III.2.1)6) Do potwierdzenia :
III.2.1)6)a) oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia;
III.2.1)6)b) aktualnym odpisem 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 Prawo zamówień
publicznych, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczeniem w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
III.2.1)6)c) aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającym, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2.1)6)d) aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
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na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzeniem, 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.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.2)1) O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia.
III.2.2)2) Do potwierdzenia:
III.2.2)2)a) Informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2.2)2)b) Opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
III.2.2)2)c) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt.
III.2.2)1) a uszczegółowionego w pkt. III.2.2)3) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. III.2.2)3) dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: III.2.2)3) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek ma potwierdzać, że Wykonawca
posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 20 000,00 PLN
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
III.2.2)4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunku
wymienionego w pkt. III.2.2)3) Zamawiający będzie brał pod uwagę sytuację finansową wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
III.2.2)5) W przypadku wykazania wartości posiadanych środków finansowych na rachunku lub zdolności
kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej
waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej (5.1.2010 r.).
III.2.2)6) Suma ubezpieczenia musi wynosić nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
III.2.2)7) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunku
wymienionego w pkt. III.2.2)6) Zamawiający będzie brał pod uwagę
Wysokość sum ubezpieczeniowych wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
III.2.2)8) W przypadku wykazania wartości sum ubezpieczeniowych w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu
przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (5.1.2010 r.).

III.2.3)

Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
III.2.3)1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia;
III.2.3)2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.3)3) Do potwierdzenia:
III.2.3)3)1. Wykazem wykonanych jak również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
III.2.3)3)2. Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - odpowiedzialnych za
świadczenie usług prowadzenia kursu językowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2.3)3)3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III.2.3)1) i III.2.3)2)
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.2.3)4) W zakresie warunku o którym mowa w pkt. III.2.3)1): za usługi w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należycie wykonane jak również wykonywane
usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń, kursów lub nauczania języka angielskiego współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla grupy co najmniej 50 osób. Minimalna liczba usług wynosi 1.
III.2.3)5) W zakresie warunku o którym mowa w pkt. III.2.3)2): Zamawiający wymaga by Wykonawca
dysponował minimum 10 osobami przewidzianymi do świadczenia usług prowadzenia kursu językowego
(lektorzy/trenerzy) o następujących kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu: minimum 1 rok doświadczenia
w nauczaniu języka angielskiego, oraz posiadającymi minimum wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie
nauczania języka angielskiego:
III.2.3)6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia do oceny spełniania warunków
wymienionych w pkt. III.2.3)4) i III.2.3)5) Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:
Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury:
Otwarta.

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BPM.ZZP.341-935/09.

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
22.1.2010 - 11:30.

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert:
Data: 22.1.2010 - 12:00.
Miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, I piętro, pok. Nr 15.

8/9

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekty pn.: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”,
„Informatyk – zawód przyszłości”, „Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół
zawodowych z branży budowlanej” realizowane są w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający informuje, że termin wskazany jako: data rozpoczęcia: 4.2.2010 [w pkt. II.3) Czas trwania
zamówienia lub termin realizacji] ma charakter orientacyjny i zależy od terminu wyboru oferty najkorzystniejszej i
udzielenia przedmiotowego zamówienia.

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND.
E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777. URL: http://uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4.2)

Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu
lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu,.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), 02-676 Warszawa, POLSKA/
POLAND. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777. URL: http://uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
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