Dziemiany: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i
Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany
Numer ogłoszenia: 110609 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie,
tel. 058 6880022, faks 058 6880128.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dziemiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu Zapewnienie dostępu do
Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeprowadzenie
szkoleń dla Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera, którego celem jest
poszerzenie umiejętności obsługi komputera, pogłębienie wiedzy na temat systemu operacyjnego,
poruszania się po niezbędnych aplikacjach komputerowych, a także sprawnego poruszania się po
Internecie. 2. Szkolenie realizowane będzie w 10 grupach, tak aby każdy uczestnik miał
bezpośredni dostęp do komputera. Z każdego gospodarstwa domowego w szkoleniu wezmą udział
po 2 osoby. Razem przeszkolonych zostanie 114 osób. 3. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia osoby prowadzącej szkolenie (trenera), odpowiedniej sali wykładowej, sprzętu
komputerowego do przeprowadzania zajęć dla Beneficjentów Końcowych, materiałów
szkoleniowych, cateringu składającego się z pełnego posiłku obiadowego oraz przerw kawowych w
trakcie trwania szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia. 4. Wykonawca opracuje projekt
graficzny i wykona tablicę informacyjną/ pamiątkową - 1 szt. 5. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie w ramach
projektu Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu
Gminy Dziemiany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.
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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: Okres w dniach: 30.
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
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku
nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w
oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do
SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy
szkolenia grupowe (grupa min. 6 osób) w zakresie obsługi komputera i Internetu
oraz przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów według
formuły spełnia / nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku
nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w
oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do
SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku
nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w
oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do
SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku
nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie zapisów zawartych w
oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do
SIWZ

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
Zamawiający za główne usługi uważa co najmniej trzy szkolenia grupowe (grupa min. 6
osób) w zakresie obsługi komputera i Internetu;

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;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
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zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy; 2) niezbędne
pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone
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. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Strony
zastrzegają możliwość zmiany umowy za zgodą obu stron w następujących przypadkach: a) zmiany
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w terminach realizacji usługi, - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego na
pisemny wniosek, - w przypadku potrzeb wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, b)
zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie przewidział w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane usługi, c) w
przypadku urzędowej zmiany stawki vat strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy
regulującego wysokość vat i tym samym zmiany wynagrodzenia, d) zmiany harmonogramu zajęć
na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian,
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.dziemiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425
Dziemiany Pokój nr 14 (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: Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie w ramach projektu
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy
Dziemiany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi
priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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: nie
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