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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106260-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe
2018/S 048-106260

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: przetargi@ohp.pl 
Faks:  +48 225784747
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.swietokrzyska.ohp.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Świetokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wrzosowa 44
Kielce
25-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.:  +48 412001765
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl 
Faks:  +48 412001760
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.swietokrzyska.ohp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
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Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie grupowych kursów zawodowych dla uczestników projektu Od szkolenia do zatrudnienia – YEI
realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach POWER
Numer referencyjny: ŚWK.POA.271.02.2018

II.1.2) Główny kod CPV
80500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów zawodowych
dla uczestników projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr porozumienia:
POWR.01.03.02-00-0003/16.
Kursy zawodowe będą zorganizowane łącznie dla 121 osób w wieku 18–24 lata, na terenie miast: Skarżysko
Kamienna, Kielce, Starachowice, Busko Zdrój, Jędrzejów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Kazimierza
Wielka, Włoszczowa, Opatów, Pińczów, w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.5.2018 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 7 osób na terenie miasta Busko Zdrój
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Busko Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy oraz umiejętności
obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych. W trakcie kursu uczestnicy będą przygotowywani z zakresu
profesjonalnej obsługi klienta, obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, rozliczeniami
bezgotówkowymi.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę szkolenia.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 222.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 dla 4 osób na terenie miasta Busko Zdrój lub
Pińczów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Busko Zdrój lub Pinczów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy
jako spawacz.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed Komisją Spawalniczą
nadającą uprawnienia spawacza. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma świadectwo
egzaminu spawacza oraz wpis do książeczki spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Koszt egzaminów ponosi Wykonawca.
Osoba biorąca udział w kursie nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne,
dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fryzjer z elementami wizażu dla 5 osób na terenie miasta Kazimierza Wielka
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kazimierza Wielka.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu fryzjera z elementami wizażu.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym około 50 godzin – zajęcia teoretyczne oraz około
100 godzin – zajęcia praktyczne.
Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 730.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem dla 3 osób na terenie miasta Sandomierz
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sandomierz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 238.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych i wózka jezdniowego kategorii II WJO
dla 4 osób na terenie miasta Sandomierz
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sandomierz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania pracy na stanowisku przedstawiciel
handlowy, umiejętności obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych oraz wózka jezdniowego kategorii II
WJO. W trakcie kursu uczestnicy będą przygotowywani z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, obsługi kas
fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, zagadnieniami księgowo-prawnymi, rozliczeniami bezgotówkowymi
oraz praktyczna obsługą wózka jezdniowego kategorii II WJO. Kurs należy ukierunkować na zdobycie
umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu
nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie
na rynku.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę (moduł przedstawiciela handlowego z obsługą kas fiskalnych) oraz przed komisją powołaną
przez Urząd Dozoru Technicznego (moduł wózka jezdniowego) i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego
do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami
kategorii II WJO..

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2. 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 4 osób na terenie miasta Sandomierz
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sandomierz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności z zakresu obsługi pojazdu
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego oraz zespołu złożonego z tego pojazdu i przyczepy lekkiej jak
również nowych umiejętności z zakresu przewozu rzeczy.
Zakończy się egzaminem państwowym zewnętrznym przeprowadzonym przed komisja powołana przez
Wojewodę (kwalifikacja wstępna przyspieszona) oraz przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Zakres tematyczny programu szkolenia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, instruktorów i wykładowców.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych i wózka jezdniowego kategorii II WJO
dla 13 osób na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrowiec Świętokrzyski.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania pracy na stanowisku przedstawiciel
handlowy, umiejętności obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych oraz wózka jezdniowego kategorii II
WJO. W trakcie kursu uczestnicy będą przygotowywani z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, obsługi kas
fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, zagadnieniami księgowo-prawnymi, rozliczeniami bezgotówkowymi
oraz praktyczna obsługą wózka jezdniowego kategorii II WJO. Kurs należy ukierunkować na zdobycie
umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu
nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie
na rynku.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę (moduł przedstawiciela handlowego z obsługą kas fiskalnych) oraz przed komisją powołaną
przez Urząd Dozoru Technicznego (moduł wózka jezdniowego) i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego
do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami
kategorii II WJO.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 699.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem dla 9 osób na terenie miasta Busko Zdrój
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Busko Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 714.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 6 osób na terenie miasta Jędrzejów
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jędrzejów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania pracy na stanowisku sprzedawcy oraz umiejętności
obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych. W trakcie kursu uczestnicy będą przygotowywani z zakresu
profesjonalnej obsługi klienta, obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, rozliczeniami
bezgotówkowymi.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę szkolenia.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 476.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kelner dla 2 osób na terenie miasta Jędrzejów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jędrzejów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
niezbędnych do pracy na stanowisku kelnera.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę szkolenia.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 492.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Fryzjer z elementami wizażu dla 2 osób na terenie miasta Jędrzejów
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jędrzejów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu fryzjera z elementami wizażu.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym około 50 godzin - zajęcia teoretyczne oraz około 100
godzin - zajęcia praktyczne.
Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o
ukończeniu kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 492.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem dla 5 osób na terenie miasta Włoszczowa
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Włoszczowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 730.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Technik prac biurowych z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 4 osób na terenie miasta Włoszczowa
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Włoszczowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu technik prac biurowych z umiejętnością
obsługi kasy fiskalnej i płatności bezgotówkowych.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończy się egzaminem przed komisja powołana przez
organizatora kursu i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem dla 9 osób na terenie miasta Starachowice lub Skarżysko
Kamienna
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skarżysko Kamienna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 714.72 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli dla 4 osób na terenie miasta
Starachowice lub Skarżysko Kamienna
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skarżysko Kamienna lub Starachowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy
jako magazynier z umiejętnością obsługi wózków jezdniowych.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych na każdą osobę. Kurs zakończony jest egzaminem przed
komisją powołana przez organizatora szkolenia (moduł magazynier) oraz komisją powołaną przez Urząd
Dozoru Technicznego (moduł wózka jezdniowego). Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma
świadectwo egzaminu oraz książeczkę operatora - kierowcy, która uprawnia do podjęcia pracy w zakresie
kierowania wózkami jezdniowymi.
Zajęcia praktyczne jazdy wózkiem muszą być prowadzone na wózku posiadającym aktualną decyzję urzędu
Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 dla 2 osób na terenie miasta Skarżysko
Kamienna
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skarżysko Kamienna.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy
jako spawacz.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed Komisją Spawalniczą
nadającą uprawnienia spawacza. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma świadectwo
egzaminu spawacza oraz wpis do książeczki spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Koszt egzaminów ponosi Wykonawca.
Osoba biorąca udział w kursie nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne,
dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 492.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kelner – Barman dla 3 osób na terenie miasta Skarżysko Kamienna
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Skarżysko Kamienna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych
niezbędnych do pracy na stanowisku kelnera - barmana.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę szkolenia.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 238.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem dla 8 osób na terenie miasta Kielce
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 968.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.87.2017 z dnia 6.12.2017 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 4 osób na terenie miasta Kielce
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania pracy na stanowisku przedstawiciel
handlowy, umiejętności obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych oraz wózka jezdniowego kategorii II
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WJO. W trakcie kursu uczestnicy będą przygotowywani z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, obsługi kas
fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, zagadnieniami księgowo-prawnymi, rozliczeniami bezgotówkowymi
oraz praktyczna obsługą wózka jezdniowego kategorii II WJO. Kurs należy ukierunkować na zdobycie
umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego szkoleniem przy uwzględnieniu
nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie
na rynku.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Kurs zakończy się egzaminem przed komisją powołaną
przez Wykonawcę (moduł przedstawiciela handlowego z obsługą kas fiskalnych) oraz przed komisją powołaną
przez Urząd Dozoru Technicznego (moduł wózka jezdniowego) i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego
do obsługi urządzeń transportu bliskiego, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami
kategorii II WJO.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 984.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 dla 2 osób na terenie miasta Kielce
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy
jako spawacz.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed Komisją Spawalniczą
nadającą uprawnienia spawacza. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma świadectwo
egzaminu spawacza oraz wpis do książeczki spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Koszt egzaminów ponosi Wykonawca.
Osoba biorąca udział w kursie nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne,
dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 492.16 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Florystyka z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych dla 5 osób na terenie miasta Kielce
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy jako florysta
z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych.
Kurs obejmuje około 150 godzin dydaktycznych i zakończy się egzaminem przed komisja powołana przez
Wykonawcę. Po ukończeniu kursu, Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 730.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka ze stylizacja paznokci i wizażem dla 8 osób na terenie miasta Opatów
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opatów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmuje minimum 150 godzin dydaktycznych, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs
zakończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu
kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 968.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Operator koparko – ładowarki dla III dla 5 osób na terenie miasta Opatów
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opatów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki klasy III.
Program szkolenia, umożliwiający zdobycie uprawnień do obsługi koparko-ładowarki klasy III, musi być
zrealizowany zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Kurs zakończony jest egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego. Koszty wszystkich egzaminów państwowych ponosi Wykonawca.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 730.40 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kurs ADR, przewóz materiałów niebezpiecznych cysterną, kurs obsługi wózka jezdniowego kategorii II WJO,
kurs obsługi żurawi przenośnych HDS kategorii IIŻ dla 3 osób na terenie miasta Opatów
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opatów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników uprawnień do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych
oraz przygotowanie ich do pracy ze wszystkimi rodzajami żurawi przenośnych i wózkami jezdniowymi kategorii
II WJO.
Po pozytywnie zdanych egzaminach operator otrzymuje bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne kat UDT
oraz uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 238.24 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/05/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.02-00-0003/16 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPE.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

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 zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
zdolności technicznej lub zawodowej: posiadać wpis do rejestru WUP, wykazać, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zorganizował i przeprowadził (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych)
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minimum 2 kursy zawodowe, zgodne z tematyką szkolenia. dodatkowe doświadczenie będzie punktowane;
przedst. wykaz kadry z 2-letnim dośw.
Kryterium oceny ofert: cena – 80%, doświadczenie Wykonawcy – 15%, posiadanie przez Wykonawcę
certyfikatu jakości usług szkoleniowych – 5%.
Info na temat podstaw do wykluczenia oraz info dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć w celu potw.
spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia są zawarte w SIWZ.

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:
Dokładny termin realizacji kursów zawodowych będzie ustalony niezwłocznie po podpisaniu umowy z
Wykonawcą.
Wykonawca ponosi koszt wszystkich egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych.

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:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: http://www.uzp.gov.pl

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579, ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, regulujących udzielanie zamówień na usługi
społeczne, tj. art. 138g – 138n oraz art. 138p – 138s ustawy Pzp. Szczegółowe informacje niezbędne do
wzięcia udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej pod
adresem: http://www.swietokrzyska.ohp.pl; http://www.bip.swietokrzyska.ohp.pl;

IV.2) Informacje administracyjne

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: 19/03/2018
Czas lokalny: 10:00

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:
Jednostka organizacyjna działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr:
KG.BPEW.012.1.28.2018 z dnia 21.2.2018 roku.
Postępowanie stanowi część większego zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

http://www.uzp.gov.pl
http://www.swietokrzyska.ohp.pl
http://www.bip.swietokrzyska.ohp.pl
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

