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śory, 2008-07-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEPROWADZANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ
NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
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Powiatowy Urząd Pracy
ul. Osińska 48 44-240 śory
tel/fax (032) 4342790 tel. 4342004
Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych
realizowane na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-24-028/08-00 Projektu
systemowego „Człowiek – czyn – sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
SIWZ jest udostępniony na stronie www.pup.zory.pl
Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Usługi szkolenia specjalistycznego - 80421000-1
Nazwa szkolenia: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i uprawnieniami
na wymianę butli gazowych” - dla 10 osób.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w śorach, ul. Osińska 48 pok. nr 18 (I piętro).
Wadium nie jest wymagane.
Termin wykonania zamówienia: 01.10.2008 r. – zakończenie 28.11.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust.1 oraz
nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.). Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złoŜonych dokumentów i oświadczeń.
Kryteria oceny ofert:
koszt szkolenia
– 90%
akredytacja Kuratora Oświaty dot. przedmiotowego szkolenia
– 10%
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Urząd Pracy ul. Osińska 48 44-240 śory, pokój nr 17 (sekretariat) na I piętrze.
Termin składania ofert:
do dnia 04.08.2008 r. do godz. 9.00
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w śorach ul. Osińska 48 pok. 21,
w dniu 04.08.2008 r. o godz. 09:10.
Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2008 r.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w śorach
Irena Ficek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6. 1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

