Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.rcez.lubartow.pl

Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego
Numer ogłoszenia: 225030 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej , ul. 1 Maja 82, 21-100
Lubartów, woj. lubelskie, tel. 0-81 855 22 14, faks 0-81 855 29 82.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcez.lubartow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora
projektu Nauka - Praktyka - Sukces - projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług Koordynatora szkolnego w Regionalnym Centrum
Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach projektu pn.: Nauka - Praktyka - Sukces.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wyrównanie różnic
edukacyjnych, nabycie kompetencji zawodowych i przygotowanie uczniów do wejścia na
rynek pracy do końca czerwca 2015 r. Liderem projektu jest Lechaa Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie przy ul. Fiołkowej 7, 20-834 Lublin. Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie wraz z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie są partnerami projektu.

Nr ewidencyjny projektu: POKL.09.02.00-06-089/12-00. 2. Koordynator szkolny wykonywać
będzie powierzone mu obowiązki w czasie 60-u godzin miesięcznie. Termin realizacji
przedmiotowej części zamówienia: od dnia podpisania umowy ws. przedmiotowego
zamówienia do dnia 30 czerwca 2015 r. Zamówienie wykonywane będzie w sposób ciągły na
terenie siedziby zamawiającego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w
Lubartowie..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.42.00.00-4.
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:
30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
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 w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców,
którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co
najmniej jedną osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym. Zamawiający dokona oceny na zasadzie
spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać

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 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 do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

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;

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;

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 zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku,
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 3) Konieczności zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować
zmiany ceny wynikającej z oferty na podstawie, której był dokonany wybór Wykonawcy. 4)
Zmiana terminu wykonania zamówienia spowodowanej wystąpienia siły wyższej, czyli
zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu
nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w
całości jego zobowiązań, 5) Zmiana warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu; 6) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.rcez.lubartow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne
Centrum Edukacji Zawodowej ul. 1 Maja 82, 21 - 100 Lubartów Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 20.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej ul. 1
Maja 82, 21 - 100 Lubartów 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: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego z 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

