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Projekt „Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miejska Rumia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi  
ul. Ślusarska 2 
84-230 Rumia 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE 

ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: 

Usługa przeprowadzenia kursu zawodowego „Magazynier” w ramach projektu „Klub integracji społecznej – 

ZAGÓRZE” określonego we wniosku o dofinansowanie Nr RPPM.06.01.01-22-0004/17 realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno-

zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa 

w art. 138 o  ustawy Prawo zamówień publicznych 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

kod CPV:  80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego 

kod CPV: 80531200-7 - usługi szkolenia technicznego 

kod CPV: 80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 IWZ. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

od października 2020 r. do października 2022 r.,  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia określone w IWZ warunki udziału w 
postępowaniu, w tym dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

       jeżeli Wykonawca wykaże m.in., że: 
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dysponuje co najmniej jedną osobą, (wykładowcą/trenerem), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu 
zamówienia i która w okresie ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeżeli okres doświadczenia 
tej osoby jest krótszy w tym okresie, przeprowadziła minimum 1 kurs o tematyce zgodnej z tematyką kursu, 
tj.: kurs magazyniera. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, 
Wykonawca dołącza  do oferty w sposób określony w IWZ aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ, 

2) wykaz osób na załączniku nr 5 do IWZ;  

3) informację o lokalu dostępnym Wykonawcy według załącznika nr 4 do IWZ. 

Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

3. Potencjał podmiotu trzeciego: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 

4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: 
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do IWZ; 

Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 

 

2) oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 8-10 do IWZ; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

 

3) lista według wzoru załącznika nr 11 do IWZ 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

 

5) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w Rozdziale 7 IWZ; 

      Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

 



 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  

Kryterium Waga 

Cena brutto badanej oferty (C) 60% 

Dodatkowe doświadczenie Osoby - Wykładowcy/Trenera  wyznaczonej 
do realizacji zamówienia (D) 

40% 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Ślusarska 2, w terminie do dnia 01.10.2020 r., do godz. 12.00. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 

wejście do budynku jest ograniczone, drzwi wejściowe każdorazowo są indywidualnie otwierane – 

jeśli zachodzi taka potrzeba. W celu dostania się do budynku proszę pukać. 

UWAGA! W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do MOPS (pełne 

ryzyko niedoręczenia w terminie spoczywa na Wykonawcy).  

2) otwarcie ofert odbędzie się w dn. 01.10.2020 r., o godz. 12.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, w sali konferencyjnej. W przypadku uczestnictwa w otwarciu 

ofert – z powodu zagrożenia COVID-19 – konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego 

(obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

albo kasku ochronnego, rękawiczki oraz dezynfekowania dłoni, własny długopis). 

 

OSOBA DO KONTAKTU 

1) w sprawach: 

a) przedmiotu zamówienia:  

Pani Joanna Skowrońska – Specjalista Pracy Socjalnej,  

tel. 537 807 430, fax 58 671 08 36  

e-mail: zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl  

w godzinach: 08.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

b) procedury:  

Pani Ewelina Gajewska – Kierownik Działu Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rumi 

tel. 58 671 05 56 wew. 810, fax 58 671 08 36,  

mailto:zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl
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e-mail: zamowieniapubliczne@mops.rumia.pl  

w godzinach: 08.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA ZAWIERA IWZ. 
 
Informuję, że:  
Administratorem danych osobowych w odniesieniu do: 

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120 – dane 
uczestników indywidualnych jest Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-20120, mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest 
Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Powierzającej, mającej siedzibę przy 
pl. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926), 

Dane osobowe w odniesieniu do: 

a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników 
indywidualnych Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
powierzył do przetwarzania – Gminie Miejskiej Rumi/Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Rumi,  

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Powierzającej 
powierzył do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz 
Gminie Miejskiej Rumi - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rumi  

 
Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Kontakt do inspektora danych osobowych  e-mail:  

a) w ramach czynności Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 iod@pomorskie.eu 

b) w ramach czynności Centralny System Informatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki iod@miir.gov.pl 

c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi: iodo@mops.rumia.pl 

Podanie danych wynika z konieczności realizacji Projektu, 

Pozostałe informacje znajdują się na stronie https://www.rpo.pomorskie.eu/ochrona-danych-osobowych 

Załączniki do ogłoszenia, stanowiące jego integralną część: 

IWZ 

załączniki do IWZ                       Rumia 17.09.2020 r. 
Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rumi  

 
/-/ Gabriela Konarzewska 

 

mailto:zamowienia.publiczne@mops.rumia.pl
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