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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204743-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
2018/S 090-204743

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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swietokrzyska.ohp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
Wrzosowa 44
Kielce
25-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.:  +48 412001750
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl 
Faks:  +48 412001760
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.swietokrzyska.ohp.pl/pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
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Wrzosowa 44
Kielce
25-211
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.:  +48 412001750
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl 
Faks:  +48 412001760
Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.swietokrzyska.ohp.pl/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 warsztatów z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty dla uczestników projektu:
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia

II.1.2) Główny kod CPV
80570000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kreowania wizerunku,
połączonych z usługą stylisty, obejmujących zakup ubioru oraz metamorfozę, dla 111 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.
Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, dla 111
osób (młodzież w wieku 18 – 24 lata).

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:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w
Skarżysku Kamiennej
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Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 5 kobiet i 3 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 828.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu HP w Kielcach
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 12 kobiet i 7 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 092.64 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu OSIW w
Starachowicach
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 7 kobiet i 3 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 785.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w Busku
Zdroju
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Busko Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 6 kobiet.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 871.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w
Jędrzejowie
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 9 kobiet i 1 mężczyzny.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 785.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w
Ostrowcu Świętokrzyskim
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 5 kobiet i 5 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 786.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w
Pińczowie
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 2 kobiet i 6 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 828.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu MCK w
Sandomierzu
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 4 kobiet i 6 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 785.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu PPP w
Kazimierzy Wielkiej
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 4 kobiet i 2 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 871.36 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu PPP we
Włoszczowie
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Włoszczowa.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 9 kobiet.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 307.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 2018 roku.
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla uczestników projektu OSZ w
Opatowie
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80570000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty dla 9 kobiet i 7 mężczyzn.
Usługa obejmuje warsztaty kreowania wizerunku (10 godzin na grupę), połączone z usługą stylisty, zakończone
metamorfozą oraz zakupem strojów odpowiednich do zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy warsztatów mają zostać podzieleni na grupy żeńskie i męskie, w każdej jednostce realizującej
projekt.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 656.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/07/2018

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 lutego 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, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
— zdolności technicznej lub zawodowej:
Należy posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń;
Wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zorganizował i przeprowadził
minimum 2 kursy wizażu lub warsztaty z zakresu kreowania wizerunku dla grup nie mniejszych niż 2 osoby;
Przedstawić wykaz kadry prowadzącej szkolenia, które posiadają odpowiednie wykształcenie lub certyfikaty/
zaświadczenia/inne, oraz minimum 2 letnie dośw.
Kryteria oceny ofert: cena 70 %, dośw. 15 %, dośw. kadry 10 %, certyfikat 5 %.
Dokładne informacje dot. podstaw wykluczenia oraz dokumentów jakie należy złożyć aby spełnić warunki
udziału 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:
Zamawiający przed zawarciem umowy dokona wizji lokalu do zajęć teoretycznych z kreatorem wizerunku.
Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja lokalu przez Zamawiającego.
Dokładny termin prowadzenia zajęć będzie ustalony przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy z
Wykonawcą.
Wykonawca zapewnia na własny koszt sale na przeprowadzenie warsztatów. Wykonawca zapewnia transport
uczestników do docelowych gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich. Koszty związane z dojazdem po zakup
strojów poniesie Wykonawca.

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”, regulującej udzielanie zamówień na usługi
społeczne, tj. art. 138g - 138n oraz 138p - 138s ustawy Pzp. Szczegółowe informacje niezbędne do wzięcia

http://www.uzp.gov.pl
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udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej pod adresem:
http://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: 23/05/2018
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 organizacyjne 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

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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:
09/05/2018

http://bip.swietokrzyska.ohp.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl

