
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatraciborski.pl

Racibórz: Usługi prowadzenia zaj ęć z grupowego i indywidualnego

doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazj alnych

podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie syst emowym pn. Mam

zawód - mam prac ę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2013/2014

Numer ogłoszenia: 509578 - 2013; data zamieszczenia : 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks

32 4597386.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiatraciborski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi prowadzenia zajęć z grupowego i

indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi

Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

usługa prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu biorących udział w projekcie systemowym Mam

zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2013/2014. 2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4
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części, tj.: 1) Część nr 1 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla

uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z

grupowego doradztwa zawodowego dla 3 grup uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej grupy,

b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 86

uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 774 godzin lekcyjnych. 2) Część nr 2 pn. Prowadzenie zajęć z

grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu,

obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 1 grupy

uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego

doradztwa zawodowego dla maksymalnie 27 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 243 godzin

lekcyjnych. 3) Część nr 3 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla

uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i

przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 2 grup uczestników w wymiarze 24 godzin

lekcyjnych dla każdej grupy, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego

dla maksymalnie 32 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 288 godzin lekcyjnych. 4) Część nr 4 pn.

Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół

Ekonomicznych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa

zawodowego dla 1 grupy uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych, b) organizację i przeprowadzenie zajęć

z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 29 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym

261 godzin lekcyjnych. 4. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej w/w części): 1) Zajęcia z grupowego

doradztwa zawodowego odbywać się będą w roku szkolnym 2013/2014. Każda z grup liczy od 15 do 29

uczniów. Program doradztwa zawodowego grupowego dla każdej z grup wynosi 24 godziny lekcyjne (za godzinę

lekcyjną uznaje się 45 minut), które będą się odbywać po godzinach lekcyjnych uczniów. Zajęcia z grupowego

doradztwa zawodowego obejmować będą problematykę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady

pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne), podstaw

przedsiębiorczości, stereotypów płci, zasad równości, równouprawnienia i przykładów dyskryminacji na rynku

pracy. Grupowe doradztwo zawodowe będzie prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez

zamawiającego, tj. podręcznik doradcy / konsultanta zawodowego. Do przeprowadzenia zajęć zamawiający

zapewni konsultantowi zawodowemu bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w Zespole Szkół wskazanym w

opisie zakresu zamówienia (nazwie części zamówienia). Wykonawca pokrywa koszty dojazdu konsultantów do

sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruki materiałów. 2)

Zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego prowadzone przez doradcę zawodowego mają na celu

ukierunkowanie ucznia na dalszy rozwój zawodowy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju

Zawodowego. Na podstawie zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego potrzeb uczniowie będą kierowani

na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach projektu Mam zawód -

mam pracę w regionie (tj. kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, staże i praktyki, wizyty studyjne).

Zajęcia odbywać będą się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych uczniów.

Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 9 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) dla

każdego ucznia. Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego wykonawca sporządza wraz z
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dyrektorem szkoły po otrzymaniu listy osób (uczniów), które zakwalifikują się do II etapu projektu -

indywidualnego doradztwa zawodowego. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie prowadzone w oparciu o

materiały dydaktyczne przekazane przez zamawiającego, tj. podręcznik doradcy / konsultanta zawodowego. W

ramach indywidualnego doradztwa zawodowego konsultant wspólnie z uczniem opracuje pisemnie jego

Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który wykonawca w jednym egzemplarzu przekaże zamawiającemu.

Do przeprowadzenia zajęć zamawiający zapewni konsultantowi zawodowemu bezpłatnie sale wykładowe

znajdujące się w Zespole Szkół wskazanym w opisie zakresu zamówienia (nazwie części zamówienia).

Wykonawca pokrywa koszty dojazdu konsultantów do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze

świadczeniem usługi, w tym wydruki materiałów. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób

objętych indywidualnym doradztwem zawodowym. W przypadku zmiany liczby osób objętych indywidualnym

doradztwem zawodowym zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę godzin lekcyjnych indywidualnego doradztwa

zawodowego. Cena jednostkowa za usługę (tj. cena za godzinę lekcyjną doradztwa) nie ulegnie zmianie, a

wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie

nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Pozostałe warunki realizacji

zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.00.00.00-4, 80.21.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 91.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednią,

niżej wymienioną liczbą osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających

następujące wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: - ukończone studia pierwszego

stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego

stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa

zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne, tj. kwalifikacje o których mowa w § 22 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1207) lub - ukończone studia magisterskie w zakresie doradztwa

zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne, tj. kwalifikacje o

których mowa w § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w

których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu

kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1207) lub osób będących doradcami

zawodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.); w przypadku złożenia oferty: - na

część nr 1 zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej 5 osobami

posiadającymi w/w wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, - na część nr 2 zamówienia wykonawca

jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi w/w wykształcenie lub

kwalifikacje zawodowe, - na część nr 3 zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykazać, że

dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi w/w wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, - na

część nr 4 zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami

posiadającymi w/w wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe; UWAGA: w przypadku złożenia oferty na

więcej niż jedną część zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje taką liczbą

osób posiadających w/w wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, która stanowi sumę ilości osób

wymaganych dla poszczególnych części zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

a) pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 13.8. SIWZ (opcjonalnie)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych

przypadkach: 1) Możliwe jest przedłużenie terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to

wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na

wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: - przekazanie

Wykonawcy materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 umowy, -

sprawdzenie przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji z zajęć z grupowego doradztwa zawodowego. 2)

Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przyjętym sposobem rozliczenia za

organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 2

umowy. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w

stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół). 3. Wszelkie zmiany umowy

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.powiatraciborski.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.12.2013

godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

szkolnictwa zawodowego). 2. Termin realizacji całości zamówienia wynosi 91 dni od dnia podpisania umowy, w

tym wykonanie części zamówienia dotyczącej grupowego doradztwa zawodowego: 35 dni od dnia podpisania

umowy.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji

elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający

nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak
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