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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl/376.html

Warszawa: Zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń i
warsztatów dla psychologów wojskowych, dowódców pododdziałów,
opiekunów indywidualnych oraz dla Ŝołnierzy i pracowników wojska w 2014
r. - VIII części, nr sprawy 10/ZP/14
Numer ogłoszenia: 65092 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mon.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń i
warsztatów dla psychologów wojskowych, dowódców pododdziałów, opiekunów indywidualnych oraz dla Ŝołnierzy i
pracowników wojska w 2014 r. - VIII części, nr sprawy 10/ZP/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie
kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń i warsztatów dla psychologów wojskowych, dowódców pododdziałów,
opiekunów indywidualnych oraz dla Ŝołnierzy i pracowników wojska w 2014 r. - VIII części, nr sprawy 10/ZP/14:
Część I - Warsztaty szkoleniowe dla grupy dowódców pododdziałów nt. Od dowódcy do przywódcy. Nowoczesny
lider w Wojsku Polskim. Część II - Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych Ŝołnierzy i
pracowników wojska oraz poszkodowanych Ŝołnierzy i pracowników wojska nt. Podstawowe umiejętności
psychologiczne opiekuna rodziny. Część III - Warsztaty dla grupy psychologów jednostek wojskowych i wojskowych
pracowni psychologicznych, podejmujących konsultacje i wsparcie Ŝołnierzy, weteranów, pracowników wojska i ich
rodzin, zgłaszających się z problemami związanymi ze słuŜbą lub pracą w wojsku nt. Terapia krótkoterminowa. Część
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IV - Warsztaty dla grupy psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych nt.
Psychologia dziecka - diagnoza, profilaktyka i pomoc psychologiczna. Część V - Warsztaty szkoleniowe dla Ŝołnierzy i
pracowników wojska w zakresie profilaktyki alkoholowej z elementami kontroli złości. Część VI - Warsztaty
szkoleniowe dla Ŝołnierzy (dowódców pododdziałów) na temat roli kompetencji społecznych w dowodzeniu,
diagnozowania zjawisk patologicznych w relacjach międzyludzkich oraz przeciwdziałania i reagowania w przypadku ich
wystąpienia. Część VII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i pracowników wojska z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz zagroŜeń związanych z uŜywaniem leków podczas prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Część VIII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i pracowników wojska w zakresie przeciwdziałania
agresji, konfliktom, przemocy (mobbing, molestowanie, dyskryminacja i stalking). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Cześć I - 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100) Cześć II - 250,00 zł (słownie złotych: dwieście
pięćdziesiąt 00/100) Cześć III - 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) Cześć IV - 250,00 zł
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100) Cześć V - 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) Cześć VI 900,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 00/100) Cześć VII - 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100)
Cześć VIII - 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.
Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120
0000. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy złoŜyć w formie oryginału
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty naleŜy załączyć
kserokopię). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych
gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
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46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 2)
termin obowiązywanie gwarancji, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub
nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 14 i 15. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 11. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.
Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie
ust. 9, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜy dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego
stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Część I - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym
wykładowcą, który: 1) posiada certyfikat/zaświadczenie ukończenia minimum 200 godzin szkolenia
przygotowującego do zawodu trenera, oraz 2) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, co najmniej cztery zakończone warsztaty/szkolenia z zakresu przywództwa. Część
II - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej dwoma
trenerami, z których kaŜdy posiada minimum 160-godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla
asystentów rodzin lub pracowników socjalnych lub wolontariuszy niosących pomoc osobom indywidualnym i
rodzinom. Część III - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował co
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najmniej jednym wykładowcą, który: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał co najmniej cztery zakończone warsztaty/szkolenia w zakresie terapii krótkoterminowej, nie krótsze
niŜ 30 godzin kaŜde, oraz 2) posiada certyfikat psychoterapeuty i minimum 5-letnie doświadczenie w
stosowaniu terapii krótkoterminowej. Część IV - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia
będzie dysponował co najmniej jednym wykładowcą, który łącznie spełnia następujące warunki: 1) posiada
tytuł magistra psychologii lub certyfikat psychoterapeuty, 2) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w
prowadzeniu diagnozy zaburzeń i terapii dzieci i młodzieŜy oraz interwencji kryzysowych po zdarzeniach z
udziałem dzieci i młodzieŜy, 3) wykonał w ciągu ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej cztery zakończone usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii
dziecka, w wymiarze co najmniej 16 godzin kaŜde. Część V - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym wykładowcą, który: 1) posiada Certyfikat Instruktora
Terapii UzaleŜnień, uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie terapii uzaleŜnień, oraz 2) w okresie
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przeprowadził co najmniej cztery zakończone
warsztaty/szkolenia z zakresu profilaktyki alkoholowej. Część VI - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do
realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym trenerem, który w okresie trzech lat przed
terminem składania ofert przeprowadził co najmniej cztery zakończone warsztaty/szkolenia z zakresu
budowania efektywnych zespołów i zarządzania nimi oraz kształtowania pozytywnych relacji
interpersonalnych. Część VII - Wykonawca musi wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował
co najmniej jednym wykładowcą, który wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej cztery zakończone usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń dotyczących
bezpieczeństwa w ruchu drogowym z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. Część VIII - Wykonawca musi
wykazać, Ŝe do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym wykładowcą, który wykonał w
ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej cztery zakończone usługi
polegające na przeprowadzeniu szkoleń dotyczących agresji, konfliktów i przemocy - w tym mobbingu,
stalkingu, molestowania i dyskryminacji, o wartości nie mniejszej niŜ 3 000,00 zł kaŜda
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
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przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto do oferty naleŜy załączyć następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy, zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

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: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa SIWZ.

2014-02-25 12:06

6z8

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=6509...

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
https://www.bip.mon.gov.pl/376.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina
11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Kancelaria Jawna al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - Warsztaty szkoleniowe dla grupy dowódców pododdziałów nt. Od dowódcy do
przywódcy. Nowoczesny lider w Wojsku Polskim.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Warsztaty szkoleniowe dla grupy
dowódców pododdziałów nt. Od dowódcy do przywódcy. Nowoczesny lider w Wojsku Polskim. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych Ŝołnierzy i
pracowników wojska oraz poszkodowanych Ŝołnierzy i pracowników wojska nt. Podstawowe umiejętności
psychologiczne opiekuna rodziny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Warsztaty szkoleniowe dla
opiekunów indywidualnych rodzin zmarłych Ŝołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych Ŝołnierzy i
pracowników wojska nt. Podstawowe umiejętności psychologiczne opiekuna rodziny. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - Warsztaty dla grupy psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni
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psychologicznych, podejmujących konsultacje i wsparcie Ŝołnierzy, weteranów, pracowników wojska i ich rodzin,
zgłaszających się z problemami związanymi ze słuŜbą lub pracą w wojsku nt. Terapia krótkoterminowa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - Warsztaty dla grupy
psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych, podejmujących konsultacje i
wsparcie Ŝołnierzy, weteranów, pracowników wojska i ich rodzin, zgłaszających się z problemami związanymi ze
słuŜbą lub pracą w wojsku nt. Terapia krótkoterminowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - Warsztaty dla grupy psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni
psychologicznych nt. Psychologia dziecka - diagnoza, profilaktyka i pomoc psychologiczna.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV - Warsztaty dla grupy
psychologów jednostek wojskowych i wojskowych pracowni psychologicznych nt. Psychologia dziecka diagnoza, profilaktyka i pomoc psychologiczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6
do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V - Warsztaty szkoleniowe dla Ŝołnierzy i pracowników wojska w zakresie profilaktyki
alkoholowej z elementami kontroli złości.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część V - Warsztaty szkoleniowe dla
Ŝołnierzy i pracowników wojska w zakresie profilaktyki alkoholowej z elementami kontroli złości. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI - Warsztaty szkoleniowe dla Ŝołnierzy (dowódców pododdziałów) na temat roli
kompetencji społecznych w dowodzeniu, diagnozowania zjawisk patologicznych w relacjach międzyludzkich oraz
przeciwdziałania i reagowania w przypadku ich wystąpienia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VI - Warsztaty szkoleniowe dla
Ŝołnierzy (dowódców pododdziałów) na temat roli kompetencji społecznych w dowodzeniu, diagnozowania
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zjawisk patologicznych w relacjach międzyludzkich oraz przeciwdziałania i reagowania w przypadku ich
wystąpienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i pracowników wojska z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz zagroŜeń związanych z uŜywaniem leków podczas
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i
pracowników wojska z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dotyczące profilaktyki alkoholowej i
narkotykowej oraz zagroŜeń związanych z uŜywaniem leków podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i pracowników wojska w zakresie przeciwdziałania agresji,
konfliktom, przemocy (mobbing, molestowanie, dyskryminacja i stalking).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część VIII - Szkolenie dla Ŝołnierzy i
pracowników wojska w zakresie przeciwdziałania agresji, konfliktom, przemocy (mobbing, molestowanie,
dyskryminacja i stalking) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

2014-02-25 12:06

