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Zamówienia: 
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Prudnik: Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - spawanie, wózek 

widłowy 

Numer ogłoszenia: 170319 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Prudnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku , ul. 

Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik, woj. opolskie, tel. 77 436 91 25, faks 77 436 91 25. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 

uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku - spawanie, wózek widłowy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie dwóch następujących części: Część I - 

kurs spawania dla 2 osób. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą 

MAG (135) nadającego uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali 

ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami 

dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Część II - kurs obsługi wózków 

widłowych dla 3 osób. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi wózków 

widłowych w celu zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie manewrowania 

i obsługi technicznej wózka jezdniowego w tym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w 

wózkach jezdniowych wyposażonych w te urządzenia. Wykonawca winien posiadać program 

nauczania dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zatwierdzony przez jednostkę 

organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 z póź. 

zm.).. 

http://www.pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl/


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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: 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

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: najniższa cena. 

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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) 

zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których 

w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w życie po dniu 



podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się 

zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność 

wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, w szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta 

spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od 

Wykonawcy, tj. np. wydłużenie lub zmiana terminu realizacji jest niezbędna do realizacji przedmiotu 

umowy, b) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, przy czym zmiana ta spowodowana może być 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, c) oznaczenia danych 

dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, d) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej 

Podwykonawcom, e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte 

w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, 

która została pierwotnie dopuszczona. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat 

Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.08.2012 godzina 15:00, miejsce: Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik, sekretariat - pokój Nr 5. 

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 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu systemowego Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 

zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku Nr POKL.07.01.02-16-

010/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja Integracji 

Społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 - Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs spawania dla 2 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) nadającego 

uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą 

MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi 

przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-0. 



 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs obsługi wózków widłowych dla 3 osób. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych w celu zdobycia wiedzy 

teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie manewrowania i obsługi technicznej 

wózka jezdniowego w tym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach 

jezdniowych wyposażonych w te urządzenia. Wykonawca winien posiadać program nauczania 

dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zatwierdzony przez jednostkę 

organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, 

poz. 650 z póź. zm.). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


