
Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.2.2019
nr kor.:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Organizacja cyklu warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania

wolnego czasu.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, krajowy numer identyfikacyjny
27769154100000, ul. Zwycięstwa 1 , 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 238 24 55, e-mail
gcop@gcop.gliwice.pl, faks 0-32 231 19 56.
Adres strony internetowej (URL): http://gcop.gliwice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): NIE
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL): Tak
http://gcop.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie
http://gcop.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
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
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja cyklu warsztatów mających na celu
zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Numer referencyjny: GCOP-ZP.2712.2.2019
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: Nie
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:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu 24 warsztatów na każdym z Gliwickich osiedli: Baildona,
Wilcze Gardło, Czechowice, Sikornik, Śródmieście, Ligota Zabrska zachęcających dzieci i młodzież
do aktywnego spędzania czasu i mających na celu budowanie zespołu i integrację środowiska
z wykorzystaniem technik surviwalowych, technik linowych, elementów pierwszej pomocy. Łączna ilość
warsztatów: 144 (432 h zegarowe).
Na każdym z Gliwickich osiedli: Baildona, Wilcze Gardło, Czechowice, Sikornik, Śródmieście, Ligota Zabrska,
należy przeprowadzić 24 warsztaty według następującego schematu:
Uczestnicy warsztatów:



Dzieci i młodzież ww. gliwickich osiedli w wieku 10-20 lat.
Po stronie wykonawcy leży rekrutacja uczestników z poszczególnych osiedli i  uzyskanie zgody
rodziców/opiekunów w przypadku niepełnoletnich uczestników.
Miejsce:
Zajęcia będą mieć określone stałe godziny oraz miejsce zbiórki na terenie osiedla, odbywać się będą przede
wszystkim w plenerze (przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych możliwe przeniesienie
do pomieszczenia).
Wymiary warsztatów:
- liczba warsztatów - 24 (72h zegarowe) na 1 osiedlu / łączna liczba warsztatów w zadaniu - 144 (432h
zegarowe),
- czas trwania pojedynczego warsztatu - 3 godziny zegarowe,
- liczba uczestników pojedynczego warsztatu
- min. 10 osób, nie więcej niż 20 osób,
- zajęcia w podgrupach dobranych wiekowo,
- różne bloki tematyczne,
- zapewnienie posiłku dla każdego uczestnika,
- minimalna liczba uczestników w zadaniu - 1440 osób.
Warsztaty powinny mieć formę aktywnych zajęć (a nie wykładu) i być uzupełnione informacjami w zakresie
niezbędnym do realizacji zadania. Dopuszczalna jest realizacja zadań poza terenem osiedla (głównie
na terenie miasta Gliwice) z uzasadnionym wykorzystaniem zasobów naturalnych i obiektów niezbędnych
do przeprowadzenia poszczególnych zajęć tematycznych.
Przykładowa tematyka i charakter spotkań znajdują się w SIWZ.
Wykonawca przedstawi swoje propozycje warsztatów w harmonogramie warsztatów, stanowiącym załącznik
nr 4 do ogłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zakresu tematycznego warsztatów
w momencie wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca będzie mógł zaproponować tematy zastępcze
w terminie podanym przez Zamawiającego. W takim przypadku wartość oferty nie ulegnie zmianie.
Zamawiający sprawdzi osoby prowadzące warsztaty w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
zgodnie z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 405).
II.5) Główny kod CPV: 92000000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Nie podaje
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
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: data zakończenia: 2019-11-15

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 określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zdolność techniczna: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi wykazać, ze wykonał należycie co najmniej
100 godzin warsztatów w danym obszarze tematycznym lub posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w danym obszarze tematycznym. Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie
będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
Zdolność zawodowa: Wykonawca musi dysponować wykwalifikowaną kadrą osobową, posiadającą wiedzę
i umiejętności do przeprowadzenia zajęć oraz urządzeniami i sprzętem potrzebnym do prawidłowego
przeprowadzenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia uprawnień
osób realizujących przedmiot umowy.
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: Nie
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 Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia



określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
I I I .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
I I I .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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym
punkcie.
I I I . 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:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania, czasu trwania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Harmonogram przedstawiający propozycje warsztatów wykonawcy dla poszczególnych osiedli z podaniem
ich tematu, zakresu, terminu oraz osoby ich prowadzącej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, przy czym
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zakresu tematycznego warsztatów w momencie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
3) Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą osobową, posiadającą wiedzę
o umiejętności potrzebne do przeprowadzenia zajęć oraz urządzeniami i sprzętem potrzebnym
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
I I I . 6 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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)
1) 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 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) 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. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą
zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie
o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące
na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów
wymienionych w pkt. III.3) - III.6).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
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
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): brak
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: brak
IV.1.8) Aukcja elektroniczna: brak
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria:

Kryteria Znaczenie

cena 1,00
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: brak
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: brak
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: brak
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: brak
IV.4) Licytacja elektroniczna: brak
IV.5) ZMIANA UMOWY:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
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: Nie
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

Inspektor

05-02-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

05-02-2019 r.  Anna Szczyrba-Niemiec
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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