Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
http://malomice.bip.pbox.pl
Małomice: Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach
Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
związana z realizacją projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
Numer ogłoszenia: 85715 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach , ul.
Konopnickiej 7, 67-320 Małomice, woj. lubuskie, tel. 0-68 3769037, faks 0-68
3769037.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa reintegracji
zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związana z realizacją projektu pn.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małomicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi reintegracji
zawodowej i społecznej dla 21 osób(11 osób w terminie od 1.05.2014 do 31.03.2015;
10 osób 01.08.2014 do 31.03.2015) w ramach Centrum Integracji Społecznej dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związanej z realizacją projektu pn.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małomicach, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Małomicach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Usługi wymagane do wykonania w ramach zamówienia:
Reintegracja społeczna i zawodowa dla 21 uczestników w tym 11 osób w terminie od
1.05.2014 do 31.03.2015; 10 osób 01.08.2014 do 31.03.2015 w Centrum Integracji
Społecznej zgodnie z metodyką CIS określoną w ustawie o zatrudnieniu socjalnym ze
szczególnym uwzględnieniem: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na

pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom
niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności
zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie
kwalifikacji zawodowych; Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia nauki
zawodu w następujących profesjach: 1.pracownik gospodarczy- dla 10 osób,
2.pracownik gastronomii- dla 4 osób, 3.pracownik zieleni i prac porządkowych - dla
7 osób 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub
działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania
posiadanymi środkami pieniężnymi. 5) usługi zdrowotne w formie terapii grupowej i
indywidualnej prowadzone przez uprawniony podmiot wpisany do rejestru wojewody
polegające na: a) Aktywizacja zdrowotna-indywidualne konsultacje z terapeutą dla
21os.-średnio 2 godz.na Uczestnika = 48 godz.; b) Aktywizacja zdrowotna-terapia
grupowa 2 edycje x 20godz.= 40 godz; c) Aktywizacja zdrowotna-relaksacja 2edycje
x 8 godz.= 16godz. d) Aktywizacja zdrowotna-Warsztat antystresowy 16godz. x 2
edycje= 32 godz. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z
późn. zm.). Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 6
godzin. Centrum jest obowiązane zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie odpowiednich badań
lekarskich. Uczestnikom zajęć w Centrum zapewni się zaopatrzenie z tytułu wypadku
w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu
wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie osób objętych usługą reintegracji od następstw
nieszczęśliwych wypadków- w czasie zajęć oraz na dojazd i powrót, przy czym suma
ubezpieczenia na osobę objętą usługą reintegracji wynosi 10.000,00 zł (w przypadku
śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, 10.000,00 zł w przypadku 100
% trwałego uszczerbku powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), zaś
nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, w
wyniku której osoba objęta usługą reintegracji doznała trwałego uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł. Liczba osób objętych usługą reintegracji może być w trakcie
wykonywania umowy zmniejszona. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z Centrum
Integracji Społecznej uczestnika skierowanego przez Zamawiającego, Zamawiający
ma prawo skierowania kolejnej osoby w ramach limitu (21 osób) według stawki
złożonej w ofercie. Usługa zrealizowana dla mniejszej liczby osób niż ustalona w
SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę adekwatną (proporcjonalną) do stopnia
realizacji usługi, w tym niepłatny będzie okres, w którym następować będzie
rekrutacja kolejnej osoby oraz okres przypadający w miesiącu przed dniem
udzielenia zamówienia. Usługa zostanie zrealizowana na terenie Gminy Małomice.
Kwalifikowalność miesięcznego uczestnictwa osoby skierowanej do CIS będzie
rozliczana na podstawie listy obecności zgodnie z zapisami regulaminu CIS i
zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym (kwalifikowalny jest okres choroby i limit
dni nieobecności)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.13.30.00-4, 80.50.00.00-9,
85.00.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•Wykonawcy muszą posiadać status Centrum Integracji Społecznej,
zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (t.j.
Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz.225 z późn. zm.) Posiadać decyzję
administracyjną wydaną przez wojewodę właściwego ze względu na
siedzibę Centrum Integracji Społecznej potwierdzającą nadanie statusu
w/w Centrum;
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, z którego wynika wykonanie co najmniej 1usługi w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w
zakresie reintegracji społecznej w formie centrum integracji społecznej
dla co najmniej 10 osób o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi
zostały wykonane należycie (poświadczenia).
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 spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
•określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o
dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykonanie usługi w zakresie reintegracji społecznej w formie centrum
integracji społecznej dla co najmniej 10 osób o wartości co najmniej 50.000,00
zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do
wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały
wykonane należycie (poświadczenia).;
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 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;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)
Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 Pzp
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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie podatku
VAT, 2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca
stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego
realizowane jest zamówienie, 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji
Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 4. wynikną
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 5. przekształcenia
podmiotowego Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w
siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, ul.

Konopnickiej 7, 67-320 Małomice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w
Małomicach, ul. Konopnickiej 7, 67-320 Małomice.
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: Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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
Małomice, 17.04.2014r.

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małomicach
/-/ Krystyna Płaczaszek

