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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kmieć
E-mail: beata.kmiec@tarr.org.pl 
Faks:  +48 566995499
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.tarr.org.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn.
„CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”
Numer referencyjny: TARRSA/SZKOLENIA_INFO/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
80533100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla maksymalnie 250 osób (wraz z
zapewnieniem kadry - trenerów, wyposażonej sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, noclegu,
dojazdu, wyżywienia), zakończonej egzaminem zewnętrznym, który umożliwi zdobycie certyfikatu VCC (lub
równoważnego) i uzyskanie kwalifikacji, w tematach:
• Programowanie serwisów www.
• Grafik komputerowy.
• Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D.
• Programy biurowe w administracji.
• Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej.
2. Nabór na szkolenia będzie miał charakter ciągły. Ilość uczestników w ramach poszczególnych szkoleń będzie
uzależniona od zainteresowania osób do których Projekt jest skierowany. Łączna liczba osób przeszkolonych w
ramach wszystkich szkoleń nie przekroczy 250 osób.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:beata.kmiec@tarr.org.pl
http://www.bip.tarr.org.pl
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21/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: TARR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-073250
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 095-216255
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/05/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Postępowanie powadzone jest na podst. art. 138g-138s ustawy Pzp. Zastrzega się możliwość unieważnienia
postępowania na podst. art. 93 ust.1a Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich musi wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki
wykluczenia z postępowania, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Na wezwanie wykonawca złoży:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wystawiona nie
wcześniej niż6 miesięcy przed terminem składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ,
5) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, 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
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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; Wykaz usług należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane 36-miesięczne doświadczenie zawodowe trenerów
tj.kserokopie referencji, umów, protokołów odbioru usług, świadectw pracy, listów polecających, itp.
8) dokumenty określone w pkt. 1-4 powyżej i z par. 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów(Dz.U.2016.1126)dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby
Wymagania dotyczące powyższych dokumentów zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia26.7.16(Dz.U.2016.1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, w tym
dot.dokumentów podmiotów zagranicznych i osób mieszkających poza Polską.
Z ofertą wykonawca złoży:
1) Formularz oferty,
2) Oświadczenia wstępne o braku przesłanek wykluczenia i spełnieniu warunków udziału zgodnie z zał. do
SIWZ,
3)Wykaz osób,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
Powinno być:
Postępowanie powadzone jest na podst. art. 138g-138s ustawy Pzp. Zastrzega się możliwość unieważnienia
postępowania na podst. art. 93 ust.1a Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich musi wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki
wykluczenia z postępowania, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Na wezwanie wykonawca złoży:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wystawiona nie
wcześniej niż6 miesięcy przed terminem składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ,
5) Wykaz usług z 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
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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; Wykaz usług należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane 36-miesięczne doświadczenie zawodowe trenerów
tj.kserokopie referencji, umów, protokołów odbioru usług, świadectw pracy, listów polecających, itp.
8) dokumenty określone w pkt. 1-4 powyżej i z par. 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów(Dz.U.2016.1126)dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby
9) próbkę szkolenia - prezentacja przeprowadzona przez 2 trenerów wybranych losowo spośród wskazanych w
Wykazie osób.
Wymagania dotyczące powyższych dokumentów zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia26.7.16(Dz.U.2016.1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający, w tym
dot.dokumentów podmiotów zagranicznych i osób mieszkających poza Polską.
Z ofertą wykonawca złoży:
1) Formularz oferty,
2) Oświadczenia wstępne o braku przesłanek wykluczenia i spełnieniu warunków udziału - zał. do SIWZ,
3)Wykaz osób,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


