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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261932-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego
2019/S 107-261932

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Tamka 1
Warszawa
00-349
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.:  +48 412001765
E-mail: s.zubek@ohp.pl 
Faks:  +48 412001750
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: http://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: http://bip.swietokrzyska.ohp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Swiętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach
Wrzosowa 44
Kielce
25-200
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zubek
Tel.:  +48 412001750
E-mail: swietokrzyska@ohp.pl 
Faks:  +48 412001760
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ohp.pl/

mailto:s.zubek@ohp.pl
http://www.ohp.pl
http://swietokrzyska.ohp.pl
http://bip.swietokrzyska.ohp.pl
mailto:swietokrzyska@ohp.pl
http://www.ohp.pl/
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Adres profilu nabywcy: www.swietokrzyska@ohp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Od szkolenia do zatrudnienia - YEI,
realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

II.1.2) Główny kod CPV
80530000

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.01.03.02-00-0003/16-1.
Kursy zawodowe będą zorganizowane łącznie dla 70 uczestników projektu w wieku 18-24 lata, na terenie miast:
Kielce, Jędrzejów, Starachowice, Busko - Zdrój, Pińczów, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, w okresie: od daty
zawarcia umowy do 30.7.2019 r., moduł prawa jazdy kat. B od daty zawarcia umowy do 30.9.2019 r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 184 849.84 PLN

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:
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1 z modułem cięcia tlenowego dla 6 osób na
terenie miasta Kielce
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

www.swietokrzyska@ohp.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy jako
spawacz.
Kurs będzie obejmował minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony będzie egzaminem
przeprowadzonym 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: 13 599.96 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 4 osób na terenie miasta Kielce
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy
się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o
ukończeniu kursu

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 333.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

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.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
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: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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, rozliczeń bezgotówkowych.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin dydaktycznych. Zakończony będzie egzaminem
przeprowadzonym przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 099.98 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kucharz, kelner z elementami carvingu, cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych dla 4 osób na terenie
miasta Jędrzejów
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu zawodowego jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku kucharza, kelnera z umiejętnością zdobienia potraw
(carving) i organizacji przyjęć okolicznościowych.
Kurs obejmować będzie około 150 godzin dydaktycznych i zakończony będzie egzaminem przeprowadzonym
przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cukiernik dla 3 osób na terenie miasta Starachowice
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu cukiernik.
Kurs zawodowy ma trwać około 150 godzin. Program kursu musi być sporządzony ze szczególnym
uwzględnieniem zajęć praktycznych tj. by uczestnicy kursu odbyli część zajęć praktycznych w jednostkach typu
piekarnie, ciastkarnie, gdzie będą mieli możliwość poznania charakteru i specyfiki pracy cukiernika i zdobycia
umiejętności praktycznych niezbędnych w w/w zawodzie.
Kurs zawodowy zakończy się egzaminem przeprowadzonym przed komisją powołaną przez Wykonawcę
szkolenia i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 300.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019
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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.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Magazynier z prawem jazdy kat. B dla 5 osób na terenie miasta Starachowice
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu zawodowego teoretycznego i praktycznego przygotowania
do pracy jako magazynier z prawem jazdy kat. B.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin dydaktycznych na każdą osobę. Kurs zakończony będzie
egzaminem przeprowadzonym przed komisją powołaną przez organizatora kursu (moduł magazynier) oraz
państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i egzaminem zewnętrznym z jazdy, przeprowadzonym
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (moduł prawa jazdy kat. B). Na potwierdzenie zdobytych
kwalifikacji uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, świadectwo oraz prawo jazdy
kat. B po pozytywnie zdanych egzaminach.
Moduł prawa jazdy kategorii B należy przeprowadzić w terminie od daty zawarcia umowy do 30.09.2019 roku

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 833.30 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Magazynier z obsługą wózka widłowego dla 2 osób na terenie miasta Starachowice
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Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu zawodowego teoretycznego i praktycznego przygotowania
do pracy jako magazynier z umiejętnością obsługi wózków jezdniowych.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin dydaktycznych na każdą osobę. Kurs zakończony jest
egzaminem przeprowadzonym przed komisją powołaną 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 uprawniać
będzie do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami jezdniowymi.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 300.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kucharz, kelner z elementami carvingu, cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych dla 4 osób na terenie
miasta Busko Zdrój
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu zawodowego jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku kucharza, kelnera z umiejętnością zdobienia potraw
(carving) i organizacji przyjęć okolicznościowych.
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Kurs obejmować będzie około 150 godzin dydaktycznych i zakończony będzie egzaminem przeprowadzonym
przed komisją powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego dla 6 osób na terenie miasta Busko Zdrój
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności potrzebnych
do pracy na stanowisku handlowym wraz z umiejętnością obsługi wózków widłowych. Uczestnik kursu
zawodowego zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne.
Kurs obejmować będzie 150 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia z modułu sprzedawcy (teoria i praktyka) oraz
z modułu obsługi wózków widłowych (teoria i praktyka).
Zakończony będzie egzaminem przeprowadzonym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego
i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz książeczkę operatora - kierowcy, która uprawnia do podjęcia
pracy w zakresie kierowania wózkami jezdniowymi.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 299.98 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe



Dz.U./S S107
05/06/2019
261932-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 14

05/06/2019 S107
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 14

Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzedawca, przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i prawem jazdy kat. B dla
3 osób na terenie miasta Pińczów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania pracy na stanowisku sprzedawca,
przedstawiciel handlowy, 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, zagadnieniami księgowo-prawnymi, rozliczeniami bezgotówkowymi Kurs należy ukierunkować
na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego kursem przy
uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
stawianych obecnie na rynku.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin dydaktycznych. Kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym
przed komisją powołaną przez Wykonawcę kursu (moduł sprzedawca, przedstawiciel handlowy z obsługą
kas fiskalnych, terminali płatniczych) oraz państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i egzaminem
zewnętrznym z jazdy, przeprowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (moduł prawa
jazdy kat. B). Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu
zawodowego, świadectwo oraz prawo jazdy kat. B po pozytywnie zdanych egzaminach.
Moduł prawa jazdy należy przeprowadzić w terminie od daty zawarcia umowy do 30.09.2019 roku.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Sprzedawca, przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych dla 3 osób na terenie
miasta Pińczów
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania pracy na stanowisku sprzedawca,
przedstawiciel handlowy, 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, zagadnieniami księgowo-prawnymi, rozliczeniami bezgotówkowymi Kurs należy ukierunkować
na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego zawodu objętego kursem przy
uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
stawianych obecnie na rynku.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin dydaktycznych. Kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym
przed komisją powołaną przez Wykonawcę kursu

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 549.98 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 4 osób na terenie miasta Pińczów
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy
się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o
ukończeniu kursu

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 333.32 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kucharz z elementami kuchni molekularnej dla 10 osób na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski,
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem kursu zawodowego jest nabycie przez uczestników kursu zawodowego wiedzy teoretycznej i
umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku kucharza z elementami kuchni molekularnej.
Kurs obejmować będzie około 160 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin dydaktycznych – moduł kucharz;
40 godzin dydaktycznych zajęcia z zakresu kuchni molekularnej i zakończony będzie egzaminem przed komisją
powołaną przez Wykonawcę kursu zawodowego. Koszt egzaminów ponosi Wykonawca

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia stanowi część większego zamówienia

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kosmetyczna z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 10 osób na terenie miasta Opatów
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80530000

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 wykonywania zawodu kosmetyczki i wizażysty z umiejętnością
zdobienia paznokci.
Kurs obejmować będzie minimum 150 godzin, w tym minimum 100 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy
się egzaminem przeprowadzonym przez komisję powołaną przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczeń o
ukończeniu kursu

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/07/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.01.03.02-00-0003/16-1 Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i na rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21 lutego 2018
roku pełnomocnictwa nr KG.BPEW.012.1.28.2018
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:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu wykazania spełnienia w/w warunków należy:
1) posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń;
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2) 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) min 2 kursy zawodowe zgodne z tematyką szkolenia
Kryterium oceny ofert: cena - 80 %, doświadczenie Wykonawcy - 15 %, posiadanie przez Wykonawcę
certyfikatu jakości usług szkoleniowych - 5 %
Info nt pods do wykluczenia oraz dotyczące dok, jakie należy złożyć w celu potw. spełnienia warunków 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:
Szkolenie ma być realizowane wg harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych terminów realizacji szkolenia
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram zajęć do akceptacji,
nie później niż 3 dni robocze od zawarcia umowy.
Koszt egzaminów ponosi Wykonawca.
W przypadku, gdy uczestnik kursu nie zda za pierwszym razem wymaganego egzaminu, Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych, aby uczestnik mógł przystąpić do egzaminu jeszcze
raz

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 na usługi społeczne i inne szczególne usługi
na podstawie art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy z 29.1.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 t.j. z 2018.10.16 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Szczegółowe informacje niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentacji
udostępnionej na stronie internetowej po adresem: 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: 18/06/2019
Czas lokalny: 10:00

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

http://www.uzp.gov.pl
http://www.bip.swietokrzyska.ohp.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Jednostka organizacyjne działa w imieniu i rzecz KG OHP na podstawie udzielonego w dniu 21.2.2018 roku
pełnomocnictwa nr: KG.BPEW.012.1.28.2018
Przedmiot zamówienia jest częścią większego zamówienia realizowanego na terenie całego kraju, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendę Główną OHP.

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
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

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
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

