
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 20-03-2018 

Drukuj 

Numer ogłoszenia 

1095514 

Edytuj 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć : 
a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Busku -Zdroju ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój, 
b) przesłać pocztą, kurierem - decyduje data wpływu do sekretariatu 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Meus 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

662033588 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów 
komputerowych dla 40 uczestników projektu w wieku 60+ (4 grupy po 10 
osób). Każda z grup odbędzie 40 h zajęć z postaw komputera oraz obsługi 
Internetu. Łącznie 160 h. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych (komputer, tablet, smatfon, 
aparat cyfrowy) oraz narzędzi internetowych. 
- Warsztaty będą realizowane w II kwartale 2018r. 

Kategoria ogłoszenia 



Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Busko-Zadrój 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia zlecenie usługi na prowadzenie zajęć komputerowych w 
ramach realizacji projektu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów 
komputerowych dla 40 uczestników projektu w wieku 60+ (4 grupy po 10 
osób). Każda z grup odbędzie 40 h zajęć z postaw komputera oraz obsługi 
Internetu. Łącznie 160 h. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji 
cyfrowych z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych (komputer, tablet, smatfon, 
aparat cyfrowy) oraz narzędzi internetowych. 
- Warsztaty będą realizowane w II kwartale 2018r. 
Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym i 
dostosowane do poziomu grupy. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą 
elektroniczną, metodą e-learningu, itp. 
Wykonawca winien jest zapewnić: 
1) uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. 
2) sale dydaktyczne zlokalizowane w budynku przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych, (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych to 
taki, który został zgłoszony i dopuszczony do użytkowania przez nadzór 
budowlany), budynek zlokalizowany na terenie miasta Buska-Zdroju. 
Pomieszczenia muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, 
tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice 
szkolne lub magnetyczne, pomieszczenie gospodarcze, dwa WC damski i męski 
(pracownia komputerowa przystosowana do osób niepełnosprawnych - 
wyposażona w minimum 10 stanowisk komputerowych z niezbędnym 
oprogramowaniem i dostępem do Internetu) 
3) sprzęt techniczny (na każdego uczestnika smartphon, aparat cyfrowy- do 
celów szkoleniowych); 



3) podstawowe materiały szkoleniowe (podręczniki do nauki, pendrive). 
- Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty udziału w warsztatach 
rozwijających kompetencje cyfrowe. 
- W czasie warsztatów uczestnicy projektu będą mieli zapewniony bufet 
kawowy. 
- Wykonawca zapewni prawidłowe przygotowanie pełnej dokumentacji: listy 
obecności, test kompetencji cyfrowych dla każdej grupy wykonany na 
rozpoczęcie i zakończenie warsztatów zgodnie z czterema etapami (zakres, 
ocena, wzorzec, porównanie), potwierdzenie korzystania z bufetu kawowego, 
otrzymania materiałów szkoleniowych i certyfikatów. 
Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzy z zakresu: 
- podstaw obsługi komputera,  
- korzystania z zasobów Internetu i urządzeń cyfrowych (aparat cyfrowy, 
smartfon, itp.), 
- pisania i edytowania tekstów, 
- wyszukiwania informacji w Internecie, 
- korzystania z poczty elektronicznej, 
- obsługi pamięci przenośnej i multimediów, 
- obsługi komunikatora Skype, 
- zakupów przez Internet, 
- wykonywania płatności elektronicznych, 
- funkcjonowania mediów społecznościowych, 
- zagrożeń w Internecie. 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: ramy czasowe wykonania zamówienia od 
01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Szczegółowe harmonogramy zostaną ustalone 
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem 
zajęć 

Załączniki 

• 0 zaproszenie do zlozenia oferty cenowej zajęcia komputerowe docx 
• 1 Zalacznik nr 1 - Wykaz osób 
• 2 Zalacznik nr 2 oferta cenowa 
• 3 Zalacznik nr 3 oswiadczenie spełnieniu warunków i braku podstaw 

wykluczenia 



• 6 Zalacznik nr 6 projekt umowy 
• 5 Zalacznik nr 5 oswiadczenie o braku powiazan 
• 4 Zalacznik nr 4 wykaz usług 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Wiedza i doświadczenie 

Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych lub 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał minimum jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu 
komputerowego- dla min. 10 osób o wartości min. 10 tys. PLN 
 
Do każdej pozycji wykazu (załącznik nr 4) należy załączyć dowody 
określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Na potwierdzenie należy przedłożyć: 
 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w 
jednym zakończonym szkoleniu grupowym lub cyklu kształcenia – np. semestr 
w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu 
zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu 
zawierającego nie mniej niż: 



 
Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 
2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń komputerowych  
Powyższe osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe informatyczne oraz 
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów komputerowych dla osób w wieku 
60+. 
 
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym, finansowym i 
ekonomicznym zamawiający nie określa warunków wystarczającym jest 
złożenie oświadczeniu o dysponowaniu w tymi zasobami w stopniu 
wystarczającym do realizacji zamówienia (załącznik nr 3) 

Warunki zmiany umowy 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od 
Wykonawcy 

1) Oferta musi zawierać: 
a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
Zaproszenia; 
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, 
zgodnie  
z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia; 
c) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 
pełnomocnika do tej czynności. 
 
2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe 
- składane na wezwanie Zamawiającego 
a) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z 
dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług zgodnie z pkt. 
7.4. a) zaproszenia - załącznik nr 4 zaproszenia 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z pkt. 
7.4. b) zaproszenia - załącznik nr 5 zaproszenia 
c) Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego. 



Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1) Kryterium oceny ofert: Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) 
2) Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 
100  
Cn - najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych 
Cb - cena brutto badanej oferty 

Wykluczenia 

nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie 
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do Zaproszenia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W BUSKU - ZDROJU 

Adres 

Tadeusza Kościuszki 2a 

28-100 Busko-Zdrój 
świętokrzyskie , buski 



Numer telefonu 

413784442 

NIP 

6551078722 

Tytuł projektu 

Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi 

Numer projektu 

RPSW.09.02.01-26-0048/16-00 

Liczba wyświetleń: 1 

 


