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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20054-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkół jazdy
2017/S 013-020054

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
E-mail: j.klimek@ohp.pl 
Faks:  +48 225784747
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://ckiw-szczawnica-bip.ohp.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://ckiw-szczawnica-bip.ohp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce
ul. Szlachtowska 75 b
Szczawnica
34-460
Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Tokarczyk, Henryk Węglarz, Krzysztof Cyrwus
Tel.:  +48 182622780
E-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl 
Faks:  +48 182622780
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://ckiw-szczawnica-bip.ohp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
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ul. Szlachtowska 75 b
Szczawnica
34-460
Polska
E-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl 
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://ckiw-szczawnica-bip.ohp.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B stanowiącego element realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI”.
Numer referencyjny: CSZC.EFS.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
80411000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 1 osoby stanowiącego element
realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI” dotyczącego „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,
ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka. Przeprowadzający postępowanie dopuszcza możliwość realizacji zajęć
w innym miejscu, w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz uczestnika kursu własnym
transportem do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 1 osoby stanowiącego element
realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI” dotyczącego „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez
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Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce,
ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka. Przeprowadzający postępowanie dopuszcza możliwość realizacji zajęć
w innym miejscu, w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz uczestnika kursu własnym
transportem do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.
Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.6.2017 r.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/06/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00.0002/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
— aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
— aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
b) zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba realizująca
przedmiot zamówienia posiada uprawnienia do przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i doświadczenie
pracy z młodzieżą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 31/01/2017
Czas lokalny: 13:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 100 %.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz warunków zamówienia na usługi społeczne przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2017


