
Namysłów: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie

6.1.3., projekt pn. JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie.

Numer ogłoszenia: 77183 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie , pl. Wolności 1, 46-100 Namysłów, woj. opolskie,

tel. 077 4190920, faks 077 4190925.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 - Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 6.1.3., projekt pn. JOB - czyli Jak

Opuścić Bezrobocie, dla niżej określonych zadań (szkoleń). Zamówienie składa się z 9 części (zadań - szkoleń):

1. ZADANIE NR 1 - Elektryk z uprawnieniami SEP - E + D do 1 kV, 2. ZADANIE NR 2 - Elektryk z uprawnieniami

SEP - E + D powyżej 1 kV, 3. ZADANIE NR 3 - Nowoczesny magazynier, 4. ZADANIE NR 4 - Operator koparko-

ładowarki klasy III, 5. ZADANIE NR 5 - Spawanie metodą MAG, 6. ZADANIE NR 6 - Spawanie metodą TIG, 7.

ZADANIE NR 7 - Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia, 8. ZADANIE NR 8 - Drwal - operator pił

mechanicznych, 9. ZADANIR NR 9 - Opiekunka dziecięca z językiem niemieckim. Wyłoniony wykonawca

najpóźniej do dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu: 1.programu szkolenia,

który powinien zawierać w szczególności: - nazwę i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób organizacji

szkolenia (liczba godzin zajęć w każdym dniu odbywania zajęć szkolenia wraz z tematami zajęć edukacyjnych -

harmonogram zajęć), - wstępne wymagania dla uczestników szkolenia oraz cele szkolenia, - plan nauczania

określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej

i praktycznej, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz

niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - przewidziane sprawdziany i egzaminy, 2.wykaz kadry

nauczającej wraz z jej uprawnieniami, 3.wzoru anonimowej ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny

szkolenia, 4.wzoru zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie

kwalifikacji, zawierający, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: - numer z rejestru, - imię i nazwisko oraz

numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego

tożsamość, - nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, - formę i nazwę szkolenia, - okres

trwania szkolenia, - miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie



szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - podpis osoby upoważnionej

przez Wykonawcę przeprowadzającą szkolenie, Po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest

dostarczyć do PUP następujące dokumenty: 1)specyfikację kategorii poniesionych wydatków i kwot tych

wydatków, 2)kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych oraz list obecności uczestników szkolenia -

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 3)kserokopię potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych -

potwierdzonego za zgodność z oryginałem, 4)kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających

ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji - potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 5)kserokopię rejestru

wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji -

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 6)imienny wykaz osób, które nie ukończyły szkolenia, 7)kserokopię

protokołu egzaminacyjnego w przypadku szkolenia kończącego się egzaminem - potwierdzonego za zgodność z

oryginałem, 8)kopie ankiet służących do oceny szkolenia - potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

9)potwierdzenie o umieszczeniu informacji o organizowanym szkoleniu w internetowej bazie danych ofert

szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych

danego zadania zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów (obligatoryjnie w zadaniach nr: 1,

2, 3, 5, 6, 8 i 9) lub teren działania wykonawcy z uwzględnieniem w cenie oferty kosztów dojazdów i powrotu

uczestników szkolenia (dopuszczone w zadaniach nr: 4, i 7)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1) 150,00 zł. Zadanie nr 2) 150,00 zł. Zadanie nr 3) 250,00zł. Zadanie

nr 4) 400,00zł. Zadanie nr 5) 250,00zł. Zadanie nr 6) 250,00zł. Zadanie nr 7) 430,00 zł. Zadanie nr 8) 100,00 zł.

Zadanie nr 9) 720,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży (1)

oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, oraz przedstawi: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, a

mianowicie: (2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji

szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji

szkoleniowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze zm. - dotyczy wszystkich ZADAŃ,

- certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o ukończeniu

kursu wg wzoru MEN (pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy

ZADANIA NR 3 - Nowoczesny magazynier, - potwierdzenie spełnienia wymagań, o

których mowa w § 25 rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń



technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),

wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie -

dotyczy ZADANIA NR 4 - Operator koparko-ładowarki klasy III, - aktualny atest Instytutu

Spawalnictwa na spawalnię, w której zostanie przeprowadzona część praktyczna kursu -

dotyczy ZADAŃ NR: 5 i 6 - Spawanie metodą MAG i TIG, - atest, zezwolenie lub

certyfikat dotyczący prowadzenia określonych szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o

określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub zezwolenie wydane przez

kuratora oświaty, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - dotyczy:

ZADAŃ NR 1 i 2 - Elektryk z uprawnieniami SEP - E + D do 1 kV i ponad 1kV; ZADANIA

NR 7 - Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia; ZADANIA NR 8 - Drwal -

operator pił mechanicznych; ZADANIA NR 9 - Opiekunka dziecięca z językiem

niemieckim.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży

oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania

zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli (1) oświadczy, że

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; (2)

przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami a w szczególności: przedstawi, że dysponuje odpowiednim

pomieszczeniem wraz z wyposażeniem dydaktycznym dla potrzeb szkolenia, z

uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia dla max 14

osób w części teoretycznej poszczególnych zadań, (3) w przypadku korzystania z

potencjału technicznego innego podmiotu/ów przedstawi pisemne zobowiązanie/a

podmiotu/ów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży: (1)

oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

oraz (2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz (2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z

potwierdzeniem jej opłacenia (w sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej

treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający

odprowadzanie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub

licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania

tymi zasobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



1) wypełniony formularz oferty, 2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji

szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych - Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 ze

zm. - dotyczy wszystkich ZADAŃ, 3) certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń o

ukończeniu kursu wg wzoru MEN (pismo Ministra Gospodarki PP-13TT/VIII/27740W/02) - dotyczy ZADANIA NR 3

- Nowoczesny magazynier, 4) potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w § 25 rozp. Ministra

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263), wydane

przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - dotyczy ZADANIA NR 4 -

Operator koparko-ładowarki klasy III, 5) aktualny atest Instytutu Spawalnictwa na spawalnię, w której zostanie

przeprowadzona część praktyczna kursu - dotyczy ZADAŃ NR: 5 i 6 - Spawanie metodą MAG i TIG, 6) atest,

zezwolenie lub certyfikat dotyczący prowadzenia określonych szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o

określone wytyczne albo zaświadczenie, akredytację lub zezwolenie wydane przez kuratora oświaty, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - dotyczy: ZADAŃ NR 1 i 2 - Elektryk z uprawnieniami SEP -

E + D do 1 kV i ponad 1kV; ZADANIA NR 7 - Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia; ZADANIA NR 8 -

Drwal - operator pił mechanicznych; ZADANIA NR 9 - Opiekunka dziecięca z językiem niemieckim, 7) w

przypadku korzystania z potencjału technicznego innego podmiotu/ów pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów, do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*, 8)

preliminarz kursu / preliminarze kursów*, 9) dowód wpłaty wadium, 10) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy

wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1)przedłużającej się procedury

wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 2)złożenia odwołania

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 3)wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników

szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników,

wynagrodzenia wykonawcy, 4)wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej

liczby uczestników dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 5)losowych uniemożliwiających

realizację szkolenia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia,

6)uniemożliwiających realizację szkolenia w miejscu organizacji szkolenia dopuszcza się zmianę miejsca

organizacji szkolenia, pod warunkiem, że jeżeli szkolenie odbywa się poza Namysłowem - jednostka

Szkoleniowa musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie spod siedziby

Zamawiającego wraz z wyżywieniem, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 7)w

przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto i wartość podatku VAT, cena netto

pozostanie bez zmian, 8) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 9) jeżeli zmiany będą

następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., - odmowy

wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji

projektowej, - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu

administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczności zaspokojenia



roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w

okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak

niż o okres trwania tych okoliczności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do

umowy w formie aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży

udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.namyslow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu,

pok. nr 210..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział

Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210..

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: 1) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 6.1.3, projekt pn. JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie. 2) SKŁADANIE

OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru: DOKŁADNA

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta na przetarg -

Szkolenia zawodowe PUP - zadanie nr... NIE OTWIERAĆ PRZED: TERMIN OTWARCIA OFERT 3) OTWARCIE

OFERT: W dniu 24.05.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pok. 211 Starostwo Powiatowe w

Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 4) OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: W zakresie

procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. 77 410 36 95 wew. 210, fax 77 410 36 95 wew. 212

lub 77 410 39 22, Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji,

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30. W zakresie przedmiotu zamówienia: Mariusz

Wysocki: tel. 77 419 09 20 wew. 42, fax 77 419 09 25 - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Plac Wolności 1,

46-100 Namysłów, w godz. 07:30 - 15:30..

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: tak


