
Ryki: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i inn ych 

uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy  

Numer ogłoszenia: 263273 - 2010; data zamieszczenia : 24.09.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowy Urząd Pracy w Rykach , ul. Rynek Stary 50/55, 08-500 Ryki, woj. 

lubelskie, tel. 081 865-33-48, faks 081 865-20-61. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pupryki.netbip.pl 

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:  Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i 

innych uprawnionych finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych, zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, pn.: 

WizaŜ z elementami stylizacji paznokci - 10 osób, Barman - kelner - 10 osób. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 



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 Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca w szczególności uzyskał wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego 

przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - art. 20 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 

2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał co najmniej jedno szkolenie odpowiadające swoim 

rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca wykaŜe posiadanie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń 

technicznych, tj.: WIZAś Z ELEMENTAMI STYLIZACJI PAZNOKCI - min. 5 foteli obrotowych, - 

min. 3 łóŜka kosmetyczne, - min. 5 luster ściennych, - min. 5 lamp kosmetycznych UV, - min. 2 

frezarki do paznokci, - 2 urządzenia do masaŜu stóp, - min. 2 sterylizatory, - min. 2 

podgrzewacze do wosku, - tablica lub flipchart z zapasem kartek, - rzutnik lub projektor. Do 

realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnić produkty i wyposaŜenie niezbędne do 

zrealizowania programu szkolenia tj.: - stoliki do stylizacji paznokci, - krzesła (zwykłe i obrotowe), 

- lampy kosmetyczne, - akcesoria do kosmetyki ogólnej, m.in.: peelingi, maski, kremy, woski, 

parafina, olejki eteryczne - akcesoria do kosmetyki paznokci, m.in: gilotyny, noŜyczki, cąŜki, 

pilniki - róŜne rodzaje, naczynka, lakiery, zmywacze, puder akrylowy, Ŝele, tipsy, lakiery do 

paznokci oraz róŜne ozdoby ( m.in. brokaty, biŜuteria, folie, kalki, itp.) - akcesoria do makijaŜu i 

wizaŜu, m.in.: pędzle, gąbki, baza pod makijaŜ, palety z cieniami, róŜami, korektory, pudry, fluidy, 

pomadki, błyszczyki, mascary, eyeliniery, utrwalacze makijaŜu, itd. BARMAN-KELNER - min. 3 

czajniki elektryczne, - min. 2 ekspresy ciśnieniowe do kawy, - min. 2 wózki kelnerskie, - min. 5 

kas fiskalnych róŜnych typów spełniających warunki techniczne określone w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 28.11.2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym 

muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), - 

min. 3 shakery, - tablica lub flipchart z zapasem kartek, - rzutnik lub projektor Do realizacji 



zamówienia Wykonawca musi zapewnić produkty niezbędne do zrealizowania programu 

szkolenia tj.: Produkty do sporządzania kawy, herbaty, drinków, cocktaili alkoholowych i 

bezalkoholowych tj., min.: - alkohole bazowe - dŜin, wódka, rum (biały kolorowy), teguila, brandy, 

whiski; - kawy i herbaty róŜnego rodzaju; - syropy, likiery, piwa, wermuty, wody mineralne; - wina: 

wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie; - soki: ananasowy, pomarańczowy, jabłkowy, 

grejpfrutowy, pomidorowy; napoje gazowane: woda sodowa, cola, tonik, lemoniada; - owoce typu 

limonki, cytryna, owoce cytrusowe takie jak: pomarańcze, grejfruty, brzoskwinie, mango, banany, 

gruszki; - cukier w kryształkach, w kostkach, syrop cukrowy; - imbir, gałka muszkatołowa, 

cynamon, goździki, zielone oliwki, mięta, wisienki koktajlowe, przyprawy typu tabasco, pieprz itp. 

- Przedmioty i materiały do dekoracji stołów (serwetki, obrusy, świece, kwiaty itp.) - Naczynia 

kuchenne (m.in.: talerze, sztućce, szklanki, filiŜanki, kieliszki róŜnego rodzaju, tace kelnerskie, 

wyciskarka do owoców, kruszarka do lodu, wiaderko do szampana, itp.) Wszystkie produkty 

muszą być zakupione w ilości umoŜliwiającej wykonywanie prac objętych programem szkolenia 

kaŜdemu uczestnikowi kursu. Zakupione napoje, przedmioty i materiały do dekoracji stołów 

muszą być wykorzystywane i degustowane tylko przez uczestników szkolenia. Alkohole nie 

będące przedmiotem realizowanych zajęć Wykonawca zobowiązany jest objąć szczególnym 

dozorem celem uniemoŜliwienia jego spoŜycia przez uczestników szkolenia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają następujące wymagania: - 

posiadają przygotowanie pedagogiczne - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający 

poprzestaje na ogólnym sformułowaniu 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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

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 jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

� wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

� 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 takŜe 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, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 - 60  

2 - Certyfikat jakości - 40  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana niniejszej umowy moŜliwa będzie tylko w przypadkach dotyczących: 1. miejsca szkolenia - pod 

warunkiem, Ŝe zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, 

wystąpienie siły wyŜszej) oraz pod warunkiem, Ŝe nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia, a 

warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; 

2. terminu wykonania - pod warunkiem, Ŝe zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezaleŜnych od 

Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyŜszej, niemoŜności skompletowania przez 

Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, Ŝe 

zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 30 godzin zegarowych szkolenia; 3. osób 

prowadzących szkolenie - pod warunkiem, Ŝe zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezaleŜnych od 

Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod 

warunkiem, Ŝe osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie 

mniejsze niŜ doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie; 4. liczby uczestników - pod 

warunkiem, Ŝe zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego (w sytuacjach 

losowych, wystąpienia siły wyŜszej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników 

szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione 

przerwanie szkolenia, niemoŜności skompletowania grupy szkoleniowej z przyczyn niezaleŜnych od 

Zamawiającego); 5. materiałów szkoleniowych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom - pod 



warunkiem, Ŝe zmiana jest konieczna z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, 

wystąpienie siły wyŜszej, w przypadku braku w księgarni określonych egzemplarzy ksiąŜek) oraz pod 

warunkiem, Ŝe nowe materiały przedłoŜone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i 

treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.pupryki.netbip.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  ul. Rynek Stary 50/55, 

08-500 Ryki. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.10.2010 

godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  WizaŜ z elementami stylizacji 

paznokci - 10 osób. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 60. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 60  

2. Certyfikat jakości - 40  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Barman - kelner - 10 osób. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.50.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 60. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1. Cena - 60  



2. Certyfikat jakości - 40  

 

 

 

 


