Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia - kucharz
Numer ogłoszenia: 209741 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628970, 5628973, faks 087 5628971.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia kucharz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeszkolenie 5
osób i przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w zawodzie Kucharza.
Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie programu kursu dla szkolenia w wymiarze 190
godzin. 2. Działania motywujące uczestników do podjęcia aktywnego uczestnictwa w
szkoleniu i zajęciach praktycznych. 3. Przygotowanie i przekazanie uczestnikom materiałów
szkoleniowych - oznaczonych logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt
pn. OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
bhp przed rozpoczęciem zajęć lub w ramach kursu jeżeli jest wymagane. 5. Zapewnienie sali
szkoleniowej wykładowej wyposażonej w odpowiedni sprzęt - właściwy dla proponowanego
programu szkolenia oraz zapewnienie warunków do realizacji zajęć praktycznych. Szkolenie i
zajęcia praktyczne należy przeprowadzić na terenie miasta Suwałki. 6. Zapewnienie fachowej
kadry trenerów oraz stałej, profesjonalnej opieki metodycznej. 7. Dokumentowanie
prowadzonych zajęć i działań poprzez sporządzanie list obecności, list odbioru materiałów
szkoleniowych, prowadzenie dziennika zajęć i ewaluację zajęć za pomocą ankiet. 8. Na
zakończenie szkolenia przeprowadzenie sprawdzianu i wystawienie zaświadczeń
potwierdzających odbycie szkolenia. 9. Sporządzenie końcowego raportu z realizacji zadania
wraz z całością sporządzonej dokumentacji i kompletem materiałów szkoleniowych.
Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO UNIWERS, ul. Kościuszki 99, 16-400
Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12166,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 4115,00
Oferta z najniższą ceną: 4115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4115,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę


1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.



2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu i siwz, którego przedmiotem
zamówienia jest usługa szkoleniowa przygotowująca do wykonywania pracy w

zawodzie kucharza. Zamówienie jest zgodne z zamówieniem podstawowym
udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 1 lipca 2011 r.

