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Numer ogłoszenia: 29728 - 2015; data zamieszczenia:  10.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.up.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wybór wykładowców do przeprowadzenia szkolenia

w ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr

branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w

Lublinie, z podziałem na 3 części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: Wybór

wykładowców do przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja

rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 3 części: część 1 - wykładowca do

prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla studentów Turystyki i

Rekreacji, część 2 - wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w

praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji, część 3 - wykładowca do prowadzenia szkolenia w języku

angielskim w zakresie Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi dla

nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Część 1: Przetarg na szkolenie z

zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce w wymiarze min. 20 godz. lekcyjnych x 3 grupy, dla
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studentów Turystyki i Rekreacji, zawierające min. następujące treści szkoleniowe, zgodne z programem

merytorycznym: - Zasady organizacji imprez turystycznych - 16 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, - Organizacji

festynu turystycznego Polak Węgier dwa bratanki w praktyce - 4 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, 1. Osoba

zgłaszająca się do przetargu musi: - prowadzić badania naukowe z zakresu rekreacji ruchowej, - posiadać tytuł

doktora nauk o kulturze fizycznej, - musi posiadać co najmniej 2 letni staż pracy jako nauczyciel, - posiadać

uprawnienia pedagogiczne, - posiadać doświadczenie w organizacji imprez turystyczno-sportowych 2.

Przygotować materiały dydaktyczne dla słuchaczy, które będą przekazane słuchaczom w formie elektronicznej.

Szkolenie odbędzie się w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie: od dnia podpisania umowy do

30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie umowy zlecenia. Harmonogram z opisem

przedmiotu zajęć będzie dostarczony wykonawcy po podpisaniu umowy. Część 2 Przetarg na szkolenie z

zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce w wymiarze min. 20 godz. lekcyjnych x 3 grupy, dla

studentów Turystyki i Rekreacji, zawierające min. następujące treści szkoleniowe, zgodne z programem

merytorycznym: - Praktyczne aspektu organizacji imprez turystycznych - 16 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, -

Organizacji festynu turystycznego Polak Węgier dwa bratanki w praktyce - 4 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, 1.

Osoba zgłaszająca się do przetargu musi: - posiadać wykształcenie turystyczne (minimum na poziomie studium

magisterskich) - musi posiadać co najmniej 5 letni staż pracy jako nauczyciel, - posiadać uprawnienia

pedagogiczne, - posiadać min 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi 2. Przygotować materiały dydaktyczne

dla słuchaczy, które będą przekazane słuchaczom w formie elektronicznej. Szkolenie odbędzie się w budynkach

Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie

wypłacone na podstawie umowy zlecenia. Harmonogram z opisem przedmiotu zajęć będzie dostarczony

wykonawcy po podpisaniu umowy. Część 3 Przetarg na wykładowców do prowadzenia szkolenia w języku

angielskim z zakresu Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi, dla

nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z dziećmi i młodzieżą; zawierające min. następujące

moduły szkoleniowe, zgodne z programem merytorycznym: - Wychowanie fizyczne a rozwój młodego człowieka

- 20 godz. x 1 grupa wykładowa , 1. Osoba zgłaszająca się do prowadzenia modułów Zdrowy styl życia

młodzieży i Wychowanie fizyczne a rozwój młodego człowieka, musi: - posiadać tytuł mgr filologii angielskiej -

musi podsiadać co najmniej 1 roczny staż pracy jako nauczyciel języka angielskiego, - posiadać uprawnienia

pedagogiczne. 2. Przygotować materiały dydaktyczne w języku angielskim dla słuchaczy, które będą przekazane

słuchaczom w formie elektronicznej. Szkolenie odbędzie się w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w

terminie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie

umowy zlecenia. Harmonogram z opisem przedmiotu zajęć będzie dostarczony wykonawcy po podpisaniu

umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2015.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W
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przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli z dokumentów dostarczonych do oferty nie wynika

sposób reprezentacji, w formie opisanej w Rozdziale 10 pkt 10.9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie: 1/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o

którym mowa w § 1 ust. 1 w zakresie części umowy, z powodu choroby wykładowcy, potwierdzonej zwolnieniem

lekarskim, 2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zakresie części

umowy, z powodu zdarzeń losowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia, a które wpłynęły na

zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej

jego skutków. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, strony zobowiązane są

niezwłocznie złożyć w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian. 3. Zmiana

umowy, pod rygorem nieważności następuje w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://szp.up.lublin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 55, 20-950 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.02.2015

godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka

13, pok. 55, 20-950 Lublin.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja

rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
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oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w

praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykładowca do prowadzenia

szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.40.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w

praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykładowca do prowadzenia

szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.40.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  wykładowca do prowadzenia szkolenia w języku angielskim w zakresie Wychowanie

przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi dla nauczycieli i osób pracujących lub chcących

pracować z dziećmi i młodzieżą.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykładowca do prowadzenia

szkolenia w języku angielskim w zakresie Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia

młodych ludzi dla nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.40.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin płatności - 5
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