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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.fpnp.pl/profil.php

Warszawa: Cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc osobom
starszym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnineniem
specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych
Numer ogłoszenia: 105478 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja"Polsko-Niemieckie Pojednanie" , ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 0-22 6959978, faks 0-22 6959977.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.fpnp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc
osobom starszym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnineniem specyfiki potrzeb ofiar represji
wojennych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
organizacja cyklu szkoleń na podstawie programu i materiałów edukacyjnych przygotowanych przez
Wykonawcę, dla osób, które chcą nieść pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym, celem
przygotowania ich do sprawowania opieki nad osobami w wieku powyżej 68 roku życia, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych. Zamówienie obejmuje cykl szkoleń, składający
się z pięciu części, z których każda zakłada przeprowadzenie szkolenia lub szkoleń w innym mieście i
stanowi jedną z części przedmiotu zamówienia. Miastami, w których Zamawiający przewiduje prowadzenie
szkoleń są: a.Katowice - 60 osób. b.Łódź - 30 osób. c.Poznań - 60 osób. d.Białystok - 30 osób. e.Lublin 30 osób. Razem: 210 osób..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50%
zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będzą na organizacji lub prowadzeniu
szkolenia dla osób, które chcą nieść pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym, celem przygotowania
ich do sprawowania opieki nad osobami w wieku powyżej 68 roku życia, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych, w miastach innych niż wymienione w punkcie
III w podpunkcie 1 SIWZ. Przewidywane zamówienia uzupełniające polegać mogą również na
powtórzeniu organizacji szkolenia lub szkoleń w miastach, wymienionych w punkcie III w podpunkcie 1
SIWZ.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.56.00.00-7, 80.51.10.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg kryterium spełnia/nie spełnia).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg kryterium spełnia/nie spełnia).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg kryterium spełnia/nie spełnia).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg kryterium spełnia/nie spełnia).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie oświadczenia wykonawcy (wg kryterium spełnia/nie spełnia).
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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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:


wykaz

wykonanych,

a

w

przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie


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 dla 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

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:



inne dokumenty
Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji dla osoby, która składa ofertę w imieniu podmiotu
ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowę
spółki, a także pełnomocnictwo, jeśli ofertę składa osoba, której prawo do reprezentacji nie jest
uwidocznione w takim dokumencie);
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.Proponowany program szkoleń zawierający szczegółowy wykaz zajęć wraz z informacją dotyczącą
wykładowców, planowanej liczby godzin szkolenia oraz informacją, której części przedmiotu zamówienia
dotyczy. b.Proponowany harmonogram szkoleń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Z
harmonogramu musi wynikać ilość proponowanych przez Wykonawcę grup szkoleniowych w ramach danej
części zamówienia (tzn. proponowany przez Wykonawcę podział liczby osób przewidzianych do szkolenia,
o której mowa w punkcie III w podpunkcie 1 SIWZ), liczebność grup szkoleniowych (łączna ilość osób
szkolonych w danym mieście musi być równa liczbie określonej w punkcie III w podpunkcie 1 SIWZ z
zastrzeżeniem zwartym w punkcie III w podpunkcie 2 litera a.) oraz ilość dni przewidzianych do
przeprowadzenia szkolenia dla danej grupy,. c.Wykaz proponowanych materiałów szkoleniowych - zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Do oferty Wykonawcy mogą załączyć dodatkowo
informację dotyczącą działalności Wykonawcy w zakresie prowadzenia ośrodka opieki nad osobami
starszymi (dom opieki, szpital, hospicjum, hospicjum domowe) lub wykaz doświadczeń Wykonawcy we
współpracy wymienionymi ośrodkami, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 25
2 - Harmonogram szkolenia (ilość i rozkład zajęć) - 5
3 - Program szkolenia oraz proponowane materiały szkoleniowe - 20
4 - Doświadczenie osób prowadzących szkolenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie opieki nad osobami
starszymi i niepełnosprawnymi - 25
5 - Doświadczenie osób prowadzących szkolenie w pracy w ośrodkach opieki nad osobami starszymi
(domy opieki, szpitale, hospicja, hospicja domowe) lub i - 20
6 - Liczebność grup.(możliwe również pkt-y dodatkowe za ofertę na całość po 10 pkt i prowadzenie lub
wpłółpr. z ośrod.opieki nad os.starszymi po 10pkt.) - 5
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Możliwość zmiany umowy, w sytuacji, gdy nie uda się Wykonawcy zrekrutować wolontariuszy w liczbie
zapewniającej opłacalność prowadzenia poszczególnych zaplanowanych przez Wykonawcę szkoleń, a
okaże się możliwe skomasowanie szkoleń poprzez zmniejszenie ich liczby (tzn. liczby zaplanowanych
grup). Zamawiający przewiduje też prawo opcji, poelgające na możliwości zwiększenia liczby uczestników
szkolenia w ramach danej części zamówienia, jeżeli w wyniku prowadzonej przez Wykonawcę rekrutacji
okaże się, iż liczba osób zainteresowanych szkoleniem będzie wyższa niż planowana liczba osób do
przeszkolenia, o której mowa w SIWZ, i jeśli Wykonawca wystąpi z propozycją zorganizowania szkolenia
dla większej liczby osób.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.fpnp.pl/profil.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja PolskoNiemieckie Pojednanie Ul. Krucza 36 00-921 Warszawa Osoba upoważniona do kontaków Mariusz
Kacperkiewicz (Mail: mkacperkiewicz@fpnp.pl, faks 22 629 52 78).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2013
godzina 12:00, miejsce: Siedziba Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, przy ul. Kruczej 36, 00-921
Warszawa, pokój 255 lub 271 (II piętro, nr wewnętrzny 99 69 lub 99 41)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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