
Częstochowa: Usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym 

Województwa Śląskiego. 

Numer ogłoszenia: 111096 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA , Al. Najświętszej 

Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3605688, faks 34 3605747. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.arr.czestochowa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna, Jedyny Akcjonariusz Gmina Miasto 

Częstochowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa dla rozwoju 

sektora ekonomii społecznej w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest usługa szkoleniowa dla rozwoju sektora ekonomii społecznej niezbędna do 

realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym 

Województwa Śląskiego. 2.Szkolenia odbywać się będą w systemie dopołudniowym, 

popołudniowym lub weekendowym. 3.Termin realizacji usługi: do 30 czerwca 2015 r., licząc od daty 

podpisania umowy. 4. W ramach każdego szkolenia wykonawca będzie zobowiązany do: 

opracowania merytorycznego scenariusza szkolenia, przeprowadzenia szkolenia, przygotowania 

prezentacji multimedialnej, przygotowania i przeprowadzenia testów exante i expost 

sprawdzających wiedzę uczestników oraz opracowanie wyników. 5.Kategoria przedmiotu 



zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9 Usługi 

szkoleniowe, 80.51.00.00-2. Usługi szkolenia specjalistycznego. 6.Przedmiotowe zamówienie 

podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach realizacji projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Subregionie Północnym Województwa Śląskiego. Informacje ogólne o tymże Projekcie można 

uzyskać w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 7.Wartość zamówienia nie 

przekracza kwoty 200 000 euro. DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Przedmiotem 

zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla rozwoju sektora ekonomii społecznej dla 

uczestników projektu Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym 

Województwa Śląskiego, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. 

Wsparcie ekonomii społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizowanego przez Agencję 

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części i 

dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. a) Część pierwsza: obszar tematyczny 

Akademia liderów ekonomii społecznej - szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie tytuł: 

Trening kompetencji menedżerskich. Przewidywana ilość godzin szkolenia wynosi 12 godzin 

szkoleniowych (2dni x 6 godzin). Łączna ilość godzin zamówienia wynosi 12. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją zawiera wzór 

umowy, który stanowi część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b)Część druga: obszar 

tematyczny Równościowe szkolenia w zakresie zarządzanie różnorodnością skierowane do 

otoczenia PES tytuł Praca z trudnym klientem. Przewidywana ilość godzin szkolenia wynosi 12 

godzin szkoleniowych (2dni x 6 godzin). Łączna ilość godzin zamówienia wynosi 12. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją zawiera wzór 

umowy, który stanowi część III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c)Część trzecia: 

obszar tematyczny Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia 

prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej tytuł Marketing w podmiotach ekonomii 

społecznej. Przewidywana ilość godzin szkolenia wynosi 12 godzin szkoleniowych (2dni x 6 

godzin). Łączna ilość godzin zamówienia wynosi 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

oraz obowiązki wykonawcy związane z jego realizacją zawiera wzór umowy, który stanowi część III 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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 

o dot. części I, II i III Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada 

uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły 

spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą 

oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dot. części I, II i III Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca posiada wiedzę i 

doświadczenie w wykonywaniu zamówień tego rodzaju co objęte niniejszym 

postępowaniem. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na 

podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dot. części I, II i III Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły 

spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z ofertą 

oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dot. części I, II i III Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tego rodzaju co objęte niniejszym postępowaniem, 

tzn.: 1. posiada wykształcenie wyższe 2. posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia 

szkoleń, zgodnie z przedmiotem składanej oferty rozumiane jako przeprowadzenie co 

najmniej 300 godzin szkoleniowych w danym obszarze tematycznym w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunku, nastąpi wg 

formuły spełnia-nie spełnia na podstawie informacji zawartych w przedłożonym wraz z 

ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, oraz wykazie godzin szkoleniowych 

przeprowadzonych przez trenera (załącznik 5 do formularza oferty) oraz oświadczenia o 

posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące wykonywaniu zamówienia (załącznik 6 

do formularza oferty). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dot. części I, II i III Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca znajduje się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena 

spełniania warunku, nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie informacji 

zawartych w przedłożonym wraz z ofertą oświadczeniu wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

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: 

 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 



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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione 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; 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - Doświadczenie - 40 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.arr.czestochowa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja 

Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42-202 

Częstochowa. 

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

ofert: 21.05.2015 godzina 08:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Al. 

Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 42-202 Częstochowa (sekretariat). 

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: Przedmiotowe zamówienie podlega współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji projektu 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa 

Śląskiego. Informacje ogólne o tymże Projekcie można uzyskać w Agencji Rozwoju Regionalnego 

w Częstochowie S.A.. 

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: tak 

 



 


