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 Nr sprawy ZP/3/2017                              Police, dnia 04.10.2017 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na 

„Organizację  usług szkoleniowych i doradczych w projekcie  

„LOKOMOTYWA-cja”” 

 USŁUGI SPOŁECZNE 

na podstawie art. 138o Ustawy PZP 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Policki ul. Tanowska 8, Police,  NIP 851-25-50-469/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Policach 72-010 Police ul. Szkolna 2,  
Gmina Kołbaskowo  -  Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 
106 
Gmina Police / Oś rodek Pomocy Społecznej w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 
 
w imieniu których niniejsze postę powanie prowadzi Powiat Policki - Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Policach 72-010 Police ul. Szkolna 2 ,umocowany na podstawie Umowy 

partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pt.: „LOKOMOTYWA-cja” z dnia 25.04.2017r.  oraz 

pełnomocnictw z dnia 25.04.2017r. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Nazwa nadana zamówieniu: 

„Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „LOKOMOTYWA-cja”” 

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia: 

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP 

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkoś ci zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest ś wiadczenie usług szkoleniowych i doradczych wraz ze 

ś ciś le z tymi usługami szkoleniowymi powią zanych usług i dostaw towarów dla osób 

zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego w wieku aktywnoś ci zawodowej, 

korzystają cych ze wsparcia ramach projektu „LOKOMOTYWA-cja”. 

b) Kod Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):  

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

80570000-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego 
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c) Zakres zamówienia obejmuje: 

Wykonanie wszelkich czynnoś ci okreś lonych w opisie przedmiotu zamówienia, wzorze 

umowy i pozostałych zapisów Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją , 

stanowią cą  załą cznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem. 

d) Oferta musi obejmować całoś ć zamówienia, zamawiają cy nie dopuszcza moż liwoś ci 

składania ofert czę ś ciowych. 

e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został okreś lony w Instrukcji. 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia: realizacja całoś ci zamówienia odbywać się  bę dzie w okresie od 

dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 31.07.2018 roku. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1) Przy wyborze oferty zamawiają cy bę dzie się  kierował nastę pują cymi kryteriami: 

 

Kryterium nr 1 – Cena – 50 punktów 
Kryterium nr 2 – Doś wiadczenie wykonawcy –  50 punktów 
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w Instrukcji. 

 

2) Za ofertę  najkorzystniejszą  uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyż sza iloś ć 

punktów. Wszystkie wyniki zostaną  przez zamawiają cego zaokrą glone, zgodnie z zasadami 

matematycznymi, z dokładnoś cią  do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 

1) Ofertę  należ y złoż yć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. 

Szkolnej 2, pok. nr 14 (Recepcja), w terminie do dnia 12.10.2017 r., do godz. 14.00 

2) Termin zwią zania ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu zwią zania ofertą  rozpoczyna się  wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

3) Otwarcie ofert odbę dzie się  w dn. 12.10.2017 r., o godz. 14.30 w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 104. Otwarcie ofert jest jawne, 

wykonawcy mogą  w nim uczestniczyć. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zamawiają cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta bę dzie odpowiadała wszystkim 

wymaganiom okreś lonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji. 
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2) Wykonawca ma prawo złoż yć tylko jedną  ofertę . Złoż enie przez tego samego Wykonawcę  

wię cej niż  jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie. 

3) Z wybranym Wykonawcą  zostanie zawarta pisemna umowa. 

 

 

 

          Dyrektor 

       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

 

 


