Ogłoszenie nr 626142-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.
Stowarzyszenie "Euroregion Niemen": ŚWIADCZENIE USŁUGI PSYCHOLOGA,
ANALITYKA RYNKU, ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ OPIEKUNA DO
DZIECI W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU
SUWALSKIEGO”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWALSKIEGO
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Podmiot
Miasto Suwałki – ul. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki, REGON: 790671030 - Osoba do
kontaktu: Błażej Krynicki tel. (87) 566 42 29
Powiat Suwalski - ul. Świerkowa 60, 16 - 400 Suwałki, REGON: 790670846, Bożena
Jarmołowicz - Gąska tel. 500 127 119
Powiat Augustowski - ul. 3 Maja 29 16 - 300 Augustów REGON:790670906 - Beata
Żukowska, tel. 516 096 085
Powiat Grajewski - ul. Strażacka 6B 19 - 200 Grajewo REGON: 450669708 - Izabela
Zarzecka tel. 862738491
Powiat Moniecki - Aleja Niepodległości 3 19 - 100 Mońki REGON:050658597 - Aneta

Szeszko tel. (85) 727 88 08
Powiat Sejneński - ul. 1 Maja 1 16 - 500 REGON:790671047 - Justyna Kulikowska tel. 516
082 695
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” - ul. Wesoła 22 16 - 400 Suwałki REGON:790334982
- Joanna Grygieńć tel. (87) 565 36 71 tel. kom. 66 88 26 623
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", krajowy numer
identyfikacyjny 790334982, ul. Wesoła 22 , 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo
Polska, tel. (87)5653671, e-mail euroregion@niemen.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.niemen.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamówienie jest udzielane wspólnie przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Miasto
Suwałki, Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki oraz
Powiat Grajewski. Postępowanie przeprowadza w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających Stowarzyszenie Euroregion Niemen
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.niemen.org.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.niemen.org.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie w formie papierowej
Adres:
Stowarzyszenie "Euroregion Niemen" ul. Wesoła 22 16 - 400 Suwałki
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI
PSYCHOLOGA, ANALITYKA RYNKU, ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUNA DO DZIECI W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR
SUBREGIONU SUWALSKIEGO”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
22

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi
psychologa, analityka rynku, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci w ramach
projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. 2. Zamówienie zostało
podzielone na 22 części: Część 1 - Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa
Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Suwalskiego, część 2 - Świadczenie usługi psychologa
w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Augustowskiego, część 3 Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu
Monieckiego, część 4 - Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego Powiatu Grajewskiego, część 5 - Świadczenie usługi psychologa w Centrum
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Sejneńskiego, część 6 - Świadczenie usługi
analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Miasta Suwałk,
część 7 - Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego Powiatu Suwalskiego, część 8 - Świadczenie usługi analityka rynku pracy w
Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Augustowskiego, część 9 Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
Powiatu Monieckiego, część 10 - Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Grajewskiego, część 11 - Świadczenie usługi
analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu
Sejneńskiego, część 12 - Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna do
dzieci w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Miasta Suwałki, część 13 Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego Powiatu Suwalskiego, część 14 -Świadczenie usługi asystenta osoby
niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu
Augustowskiego, część 15 -Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Monieckiego, część 16 -Świadczenie usługi
asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
Powiatu Grajewskiego, część 17 -Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w
Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Sejneńskiego, część 18 Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego
Powiatu Suwalskiego, część 19 -Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum
Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Augustowskiego, część 20 -Świadczenie
usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu
Monieckiego, część 21 - Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa
Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Grajewskiego, część 22 - Świadczenie usługi opiekuna
do dzieci w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Sejneńskiego. 3.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe
warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we „wzorze umowy”,
stanowiącym Załącznik nr 6. 4. Osoba, która będzie pełniła funkcję doradcy zawodowego w
projekcie, którego dotyczy niniejsze Zamówienie nie może pełnić jednocześnie funkcji
analityka rynku, asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna do dzieci. 5. Załączniki do
niniejszej SIWZ stanowią integralną część SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje
wykonywania czynności psychologa, analityka rynku, asystenta osoby niepełnosprawnej i
opiekuna do dzieci wyłącznie w oparciu o umowę o pracę zgodnie z wymogami art. 29 ust. 3a
Ustawy Pzp gdyż czynności te nie muszą być wykonywane na podstawie stosunku pracy
zawartego w oparciu o art. 22 § 1 Kodeks pracy.

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79000000-4
85311200-4
85312110-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i
zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W częściach 1 – 5 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne - W częściach 6 – 11
dysponowanie osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na

wykonywanie czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe - W części 12
dysponowanie osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na
wykonywanie czynności asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna do dzieci, tj.: •
wykształcenie średnie oraz dokument potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w
charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej; • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca
kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania
przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczowychowawczego, • lub osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co
najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed
zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie,
z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu
opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, - W częściach 13 – 17 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby
niepełnosprawnej; - W częściach 18 – 22 dysponowanie osobami, które będą wykonywały
zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz
minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie czynności opiekuna do dzieci, tj.: •
wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej,
opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub osoba, która posiada co
najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,
polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wwykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy
kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Przedstawiony dokument, musi zawierać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016, poz.1126).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ 2. Strony
przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia; b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w
szczególności instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; c) gdy konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących PROJEKTU
„ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SUBREGIONU SUWALSKIEGO”, d) gdy wystąpią
obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów
według przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia; e) zmniejszenie wartości
zamówienia realizowanego przez Wykonawcę określonego w § 1 umowy będzie możliwe,
jeżeli wystąpią okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, których strony nie mogły
przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, f) w przypadku zmiany osoby wskazanej w
załączniku „Wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dodanie
kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na osoby posiadające
kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w
postępowaniu jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych
udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
g) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 3. Powyższe postanowienia stanowią
katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie

zobowiązania do wyrażenia zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
a) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b) Zamawiający uzna, iż
Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w szczególności gdy: - wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały
nigdzie upublicznione, - wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną
lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą, wykaże jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do
koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania
działania zachowania ich poufności. c) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała
informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą NIE
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty
(ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w
ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym
Wykonawcom razem z protokołem postępowania, d) Zastrzeżenie informacji, danych,
dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część 1 - Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa
Część
1 Nazwa:
Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Suwalskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno –
Zawodowego Powiatu Suwalskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 1 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne
Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa EdukacyjnoCzęść
2 Nazwa:
Zawodowego Powiatu Augustowskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
Powiatu Augustowskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 2 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne
Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa EdukacyjnoCzęść
3 Nazwa:
Zawodowego Powiatu Monieckiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
Powiatu Monieckiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 3 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne
Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa EdukacyjnoCzęść
4 Nazwa:
Zawodowego Powiatu Grajewskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
Powiatu Grajewskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 4 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne
Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa EdukacyjnoCzęść
5 Nazwa:
Zawodowego Powiatu Sejneńskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi psychologa w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
Powiatu Sejneńskiego

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie doradztwa zawodowego wyznaczonych do
realizacji zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 5 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności psychologa, tj.: • wykształcenie wyższe psychologiczne
Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
6 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Miasta Suwałk
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Miasta Suwałk
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta

Znaczenie
60,00
20,00

osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 6 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe
Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
7 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Suwalskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Suwalskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 7 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe
Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
8 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Augustowskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Augustowskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 8 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe
Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
9 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Monieckiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Monieckiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 9 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe
Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
10 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Grajewskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Grajewskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 10
dysponowanie osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na
wykonywanie czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe

Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa
Część
11 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sejneńskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi analityka rynku pracy w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Sejneńskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: - W części 11
dysponowanie osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na
wykonywanie czynności analityka rynku pracy, tj.: • wykształcenie wyższe
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna do dzieci
Część
12 Nazwa:
w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Miasta Suwałki
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna do dzieci w
Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Miasta Suwałki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4, 85312110-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 12 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie średnie
oraz dokument potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze opiekuna
osoby niepełnosprawnej; • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna,
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Część
13 Nazwa:
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Suwalskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Suwalskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 13 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby
niepełnosprawnej;
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Część
14 Nazwa:
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Augustowskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Augustowskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 14 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby

niepełnosprawnej;
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Część
15 Nazwa:
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Monieckiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Monieckiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 15 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby
niepełnosprawnej.
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Część
16 Nazwa:
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Grajewskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Grajewskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 16 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby
niepełnosprawnej.
Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum
Część
17 Nazwa:
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sejneńskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w Centrum Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sejneńskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85311200-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta

Znaczenie
60,00
20,00

osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 17 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności asystenta osoby niepełnosprawnej, tj.: • wykształcenie średnie oraz dokument
potwierdzający kwalifikacje wykonywania pracy w charakterze asystenta/opiekuna osoby
niepełnosprawnej.
Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa
Część
18 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Suwalskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Suwalskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312110-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 18 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie

doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna,
Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa
Część
19 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Augustowskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Augustowskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312110-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 19 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna.
Część

20 Nazwa: Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa

Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Monieckiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Monieckiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312110-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 20 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna.
Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa
Część
21 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Grajewskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Grajewskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312110-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 21 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna.
Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa
Część
22 Nazwa:
Edukacyjno-Zawodowego Powiatu Sejneńskiego
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Świadczenie usługi opiekuna do dzieci w Centrum Doradztwa EdukacyjnoZawodowego Powiatu Sejneńskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312110-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena
Doświadczenie osób w zakresie psychologa, analityka rynku pracy, asystenta
osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dzieci wyznaczonych do realizacji
zamówienia
Dyspozycyjność osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W celu potwierdzenia minimalnych zdolności
technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: W części 21 dysponowanie
osobami, które będą wykonywały zamówienie posiadającymi odpowiednie wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz minimalne doświadczenia pozwalające na wykonywanie
czynności opiekuna do dzieci, tj.: • wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, • lub
osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w
żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin
w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna.

