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POKL 2711.11.2013

Kraków: Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów
masażu w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce
Numer ogłoszenia: 64286 - 2013; data zamieszczenia:
15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
w Krakowie , os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6442872,
501642173, faks 12 6449997.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsmis3.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna województwa
małopolskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług
organizacji i przeprowadzenia kursów masażu w ramach realizacji projektu pn.
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu
masażu antycellulitowego oraz kursu masażu kamieniami dla uczniów i uczennic
Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - Szkoła
Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach, w ramach
realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. 2/. Kurs masażu antycellulitowego metodą body wrapping. Przedmiotem
zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu antycellulitowego
metodą: body wrapping dla grupy 6 osób w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce. Czas trwania kursu: zajęcia pozalekcyjne praktyczne - 7 godzin, teoretyczne 1 godzina, przez godzinę zajęć należy rozumieć 45
minut. Przewiduje się jedną przerwę 30 minutową. Liczba uczestników kursu: 6 osób.
Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po
podpisaniu umowy. 3/. Kurs masażu kamieniami. Przedmiotem zamówienia jest
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zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z wykorzystaniem kamieni dla grupy 5
osobowej w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce. Czas trwania kursu: zajęcia pozalekcyjne - praktyczne - 7 godzin,
teoretyczne 1 godzina, przez godzinę zajęć należy rozumieć 45 minut. Przewiduje się
jedną przerwę 30 minutową. Liczba uczestników kursu: 5 osób. Rekrutację na kurs
prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim osobami, zdolnymi
do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują
dla każdej z części (I/II) co najmniej jedną osobą, która w ciągu ostatnich
dwóch lat przeprowadziła 50 godzin kursów,szkoleń w technice masażu
odpowiednio dla wybranej części antycellulitowego /masażu kamieniami. Każda
ze wskazanych osób może realizować tylko jedną część zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykluczeniu

na
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aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
szczegółowy program (opis) kursu, odpowiednio dla wybranej z części
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1/. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby
uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) - jeżeli dotyczy. 2/.
Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest
wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych sytuacjach (np. trudności w rekrutacji
uczestników kursu, zdarzenie losowe, niedyspozycja zdrowotna uczestnika lub kadry
szkolącej) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w danej części nie dłużej niż o 10
dni.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych
warunków
zamówienia:
www.sppsmis3.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne
4a, 31-945 Kraków pok. nr 102a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Zespół Jednostek
Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945
Kraków pok. nr 213.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16)
Informacje
dodatkowe,
w
tym
dotyczące
finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za
pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2; Projekt
Systemowy Województwa Małopolskiego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w
Małopolsce.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu
antycellulitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1/.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu
antycellulitowego metodą: body wrapping dla grupy 6 osób w ramach realizacji
projektu pn.Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. Obowiązki
Wykonawcy. Wykonawca w ramach realizacji tej części zamówienia zobowiązany
jest pokryć koszty organizacji kursu (wykładowców zajęć praktycznych i trenerów
zajęć ćwiczeniowych), koszt wyposażenia specjalistycznego koniecznego do
przeprowadzenia ww. kursów, koszt materiałów szkoleniowych dla każdego
uczestnika kursu. 3/. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a.
zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu i materiałów; wykonawca
dostarcza: folie lub bandaże, peeling, kremy, żele i olejki wraz z ręcznikami i
prześcieradłami jednorazowymi, (materiały te nie stanowią własności kursantów)
oraz
materiały
dydaktyczne
(szkoleniowe),
b.
realizacja
kursu
przez
wykwalifikowaną kadrę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu
kursów z tematu objętego przedmiotową umową. W ramach promocji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a. oznakowania sal, w których będą
odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. informowania uczestników kursu
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o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, c. stosowania na wszystkich dokumentach w
trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków zgodnie z wytycznymi
POKL Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego
niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający po zakończeniu kursu
przeprowadzi jego ewaluację za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych. 4/.
Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące
dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a. listę obecności z
własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b. program
kursu oraz dziennik zajęć, c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz
z jednym egzemplarzem materiałów, d. informację o zrealizowaniu usługi wraz z
fakturą VAT/rachunkiem. Zaświadczenia o uczestnictwie w danym kursie wystawi
Zamawiający. 5/. Ramowy program kursu: Program kursu obejmuje 8 godzin kursu
masażu, w tym maksymalnie 1 godzinę teorii i 7 godzin praktyki. Kurs musi się
odbywać w oparciu o opracowany przez prowadzącego PROGRAM KURSU, załączony
do oferty, obejmujący niżej wymienione zagadnienia. Tematyka kursu: Teoria: a.
pojęcie cellulitu b. rodzaje i stopnie cellulitu c. terapie wspomagające walkę z
cellulitem (np. dieta) d. body wrapping - historia, działanie na organizm i efekty
stosowania e. przeciwwskazania do zabiegu f. przebieg masażu. Praktyka: a.
przygotowanie zabiegu b. wykonanie masażu ud c. wykonanie masażu pośladków
d. wykonanie masażu brzucha e. zakończenie zabiegu 6/. Czas trwania kursu:
zajęcia pozalekcyjne - praktyczne - 7 godzin, teoretyczne 1 godzina, przez godzinę
zajęć należy rozumieć 45 minut. Przewiduje się jedną przerwę 30 minutową. 7/.
Liczba uczestników kursu: 6 osób. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający.
Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 8/. Czas realizacji: do
30 kwietnia 2013r. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
dla tej części zamówienia zostanie ustalony z Przedstawicielem Zamawiającego Liderem Szkolnym po podpisaniu umowy. 9/. Kurs powinien zostać zorganizowany
w czasie wolnym od nauki szkolnej. Umowa będzie realizowana w Zespole
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach - Szkole
Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach, ul. Jagiełły
2, 38-300 Gorlice. Zamawiający udostępnia bezpłatnie sale wykładowe..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu kamieniami.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1/.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z
wykorzystaniem kamieni dla grupy 5 osobowej w ramach realizacji projektu
pn.Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca w ramach realizacji tej części zamówienia zobowiązany jest pokryć
koszty organizacji kursu (wykładowców zajęć praktycznych i trenerów zajęć
ćwiczeniowych),
koszt
wyposażenia
specjalistycznego
koniecznego
do
przeprowadzenia ww. kursów, koszt materiałów szkoleniowych dla każdego
uczestnika kursu. 3/. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a.
zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu i materiałów (Wykonawca
dostarcza kamienie, podgrzewacze, ręczniki i prześcieradła jednorazowe, materiały
te nie stanowią własności kursantów) oraz materiałów dydaktycznych
(szkoleniowych), b. realizacja kursu przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą
uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego
przedmiotową umową. 4/.W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca
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zobowiązany jest także do: a. oznakowania sal, w których będą odbywały się
zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. informowania uczestników kursu o fakcie
współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, c. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie
wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków zgodnie z wytycznymi POKL
Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie
po podpisaniu umowy. Zamawiający po zakończeniu kursu przeprowadzi jego
ewaluację za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych. 5/. Wykonawca po
zakończeniu
kursu
przedstawi
Zamawiającemu
następujące
dokumenty,
zatwierdzone
przez
przedstawiciela
Wykonawcy:
a.
listę
obecności
z
własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia, b. program
kursu oraz dziennik zajęć, c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz
z jednym egzemplarzem materiałów, d. informację o zrealizowaniu usługi wraz z
fakturą VAT/rachunkiem. Zaświadczenia o uczestnictwie w danym kursie wystawi
Zamawiający. 6/. Ramowy program kursu: Program kursu obejmuje 8 godzin kursu
masażu, w tym maksymalnie 1 godzinę teorii i 7 godzin praktyki. Kurs musi się
odbywać w oparciu o opracowany przez prowadzącego PROGRAM KURSU, załączony
do oferty, obejmujący niżej wymienione zagadnienia. Tematyka kursu: Teoria: a.
historia masażu kamieniami b. podział i rodzaje kamieni c. zasady stosowania
kamieni d. wpływ ciepła na organizm e. wskazania i przeciwwskazania do masażu
kamieniami f. czyszczenie kamieni, BHP g. przygotowanie masażu h. przebieg
masażu. Praktyka: a. przygotowanie zabiegu b. wykonanie masażu ciała, twarzy,
pleców przy pomocy kamieni, c. zakończenie masażu, czynności kończące 7/. Czas
trwania kursu: zajęcia pozalekcyjne - praktyczne - 7 godzin, teoretyczne 1 godzina,
przez godzinę zajęć należy rozumieć 45 minut. Przewiduje się jedną przerwę 30
minutową. 8/. Liczba uczestników kursu: 5 osób. Rekrutację na kurs prowadzi
Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 9/.
Czas realizacji: do 31 marca 2013r. Szczegółowy harmonogram realizacji
przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia zostanie ustalony z
Przedstawicielem Zamawiającego - Liderem Szkolnym po podpisaniu umowy.
10/.Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej.
Umowa będzie realizowana w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa
Małopolskiego w Gorlicach - Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i
Społecznych w Gorlicach, ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice. Zamawiający udostępnia
bezpłatnie sale wykładowe..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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