Zduńska Wola, dnia 11 września 2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony
pn:
„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Z myślą
o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”.
1. Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3a
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie
internetowej: www.pcprzdunskawola.pl oraz www.powiatzdunskowolski.pl/bip/
3. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach
projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, w zakresie:
Zadanie I
Kurs księgowości komputerowej dla 5 osób.
Zadanie II
Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 8 osób.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia:
w miesiącach od września do grudnia 2009 roku.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych :
1. posiadać uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania określonej
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działalności lub czynności;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;
4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
b. Podwykonawstwo
Nie dopuszcza się podwykonawstwa.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem zero
– jedynkowym, ( spełnia - nie spełnia).
8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
9. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 3a,
98-200 Zduńska Wola – sekretariat lub dostarczyć na adres Zamawiającego w terminie
do dnia 21 września 2009 roku, do godziny 1350 czasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 21 września 2009 roku, o godzinie 1400 czasu lokalnego w gabinecie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 3a, 98-200 Zduńska Wola.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

