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I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio 

NIP: 8271842442 

REGON: 005272743 

tel. (43) 820-32-11; (43) 820-30-26 

fax. (43) 820-36-71 

 

e-mail: gops@brzeznio.pl 

 

www.brzeznio.finn.pl 

godziny urzędowania : pn. – pt. 7.30 – 15.30 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn zm.) (poniżej 200.000 

euro) przeprowadzone z udziałem Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu 

„Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkolenia i kursy zawodowe: 

mailto:gops@brzeznio.pl
http://www.brzeznio.finn.pl/
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Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 

Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego 

Prawo jazdy kat. B 

Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną 

Prawo jazdy kat. CE 

Kierowca – operator wózków jezdniowych 

Operator koparko – ładowarki 

Operator walca drogowego 

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG) 

Kurs bukieciarstwa 

Kurs kosmetyczny 

Obsługa kasy fiskalnej 

Kurs gastronomiczny – kucharz 

Księgowość z obsługą programów komputerowych 

 

Kursy i szkolenia muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. 

Koszty dojazdu na kursy/ szkolenia i powrotu ponoszą ich uczestnicy we własnym zakresie. 

                   

Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części. 

Zakres, ilość i rodzaj szkoleń i kursów określają poszczególne części zamówienia.  

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 
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Część  1 przedmiotu zamówienia 

Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego 

w wymiarze 215 godzin zegarowych dla  uczestników projektu w celu sprawdzenia 

predyspozycji zawodowych do wybranego przez beneficjenta ostatecznego kursu i pomocy  

w ewentualnej zmianie kursu zawodowego, wybranego spośród kursów oferowanych przez 

zamawiającego. Doradztwo powinno zmierzać również do poszerzenia wiedzy na temat rynku 

pracy i sposobów poruszania się po nim, uwzględniające potrzeby naszych beneficjentów  

w ramach projektu „Galeria – Zmian”. Wymagane jest, aby indywidualne oraz grupowe 

doradztwo zawodowe dla w/w osób prowadzone było przez specjalistę posiadającego 

doświadczenie zawodowe w pracy z klientami pomocy społecznej.  

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Kod ze słownika CPV: 80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). 

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA 

- planowanie indywidualnej kariery zawodowej, 

- analiza potencjału zawodowego, 
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- diagnoza predyspozycji zawodowych, 

- motywacja, 

- asertywność, 

- umiejętności interpersonalne, 

- autoprezentacja, 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30.04.2012r. 

      Szkolenia muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty 

dojazdu do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie realizatora projektu. 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA: 

 

- Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne  i  materiały  piśmienne,  

które  po  zakończeniu  szkolenia  przejdą  na  ich własność.  

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu szkolenia, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu merytorycznego, 

- Wykonawca będzie posiadał co najmniej dwóch prowadzących zajęcia. 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  2 przedmiotu zamówienia 

Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnych oraz grupowych warsztatów  

z psychologii rozwoju osobowego w wymiarze 215 godzin zegarowych dla  uczestników 

projektu. 

 

Program warsztatów motywacyjno-integracyjnych: umiejętność komunikacji interpersonalnej, 

budowanie pozytywnych relacji w grupie, współpraca zespołowa, przełamywanie barier 

komunikacyjnych w grupie i środowisku, zmiana postawy z biernej na aktywną, zwiększenie 

umiejętności motywowania innych do działania na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Program warsztatów z zakresu kompetencji psychospołecznych: diagnoza kompetencji 

społecznej, umiejętność kreatywnego myślenia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 

wzmacnianie poczucia własnej wartości, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie 

sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, 

analiza mocnych i słabych stron, budowanie pozytywnego myślenia i poczucia własnej 

wartości.  

 

W trakcie poradnictwa indywidualnego psycholog przeprowadzi testy psychologiczne np. 

samooceny i motywacji wśród uczestników projektu. Wykonawca świadczący usługi 

poradnictwa indywidualnego prowadzić będzie następującą dokumentację: - opinię 

psychologiczną dla każdego uczestnika projektu, listę obecności. 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 



 

 
 

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfin 

Unii Europejskiej w ramach Euro 

  

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizator: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 

e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 

 

 

8 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Kod ze słownika CPV: 80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

 

UCZESTNICY SZKOLENIA 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30.04.2012r. 

Szkolenia muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty 

dojazdu do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

Możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie realizatora projektu. 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA: 

 

- Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne  i  materiały  piśmienne,  

które  po  zakończeniu  szkolenia  przejdą  na  ich własność.  

 

- Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną.  

-  Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu szkolenia , 
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- zapewnienie nadzoru nad organizacją szkolenia i realizacją programu merytorycznego, 

- Wykonawca będzie posiadał co najmniej dwóch prowadzących zajęcia. 

 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  3 przedmiotu zamówienia 

Prawo jazdy kat B 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla 8 osób w zakresie „Prawa jazdy 

kategorii B wraz z opłaceniem pierwszego egzaminu państwowego + badania lekarskie. Kurs 

musi być zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z ustawą  Prawo o ruchu drogowym z dnia 

20 czerwca 1997r., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r.  

w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 

2009r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 
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Kursy muszą odbywać się w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu do 

miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

ORGANIZACJA KURSU: 

 

- Kurs  będzie  obejmował:  

 -  30 godzin zegarowych zajęć teoretycznych 

 -  30 godzin zegarowych zajęć praktycznych   

 

- Zgłoszenie uczestników do egzaminu państwowego, opłacenie pierwszego egzaminu 

państwowego wraz z badaniami lekarskimi w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie danej kategorii.  

 

- Wykonawca  wyznaczy  osobę,  która  będzie  odpowiedzialna  za  nadzór  wewnętrzny  

służący podnoszeniu jakości prowadzonego kursu.  

 

- Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały dydaktyczne  i  materiały  piśmienne,  

które  po  zakończeniu  kursu  przejdą  na  ich własność.  

 

- po zakończeniu kursu uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają Prawo Jazdy. 

 

- Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną.  

 

- Do realizacji kursu Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie warunki lokalowe  

i  wyposażenie  techniczne,  adekwatne  do  rodzaju  kursu,  odpowiadające indywidualnym  

potrzebom  szkoleniowym  uczestników.  Każdy  z  uczestników  kursu musi mieć dostęp do 

indywidualnego miejsca nauki. 
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- Pomieszczenia, w których będą odbywać się kursy winny być przystosowane pod względem 

sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik zamawiającego oraz kierownik instytucji szkoleniowej. 
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Część  4 przedmiotu zamówienia 

Prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępną 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kurs dla 6 osób w zakresie „Prawa jazdy kategorii C  

z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną” wraz z opłaceniem pierwszego egzaminu 

państwowego + badania lekarskie.  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 

Celem kursu jest zdobycie przez jego uczestników uprawnień do kierowania pojazdami – 

„Prawo jazdy kategorii C” oraz uprawnień do przewozu rzeczy wymaganych po dniu  

10 września 2009 roku, aby podjąć pracę w zawodzie kierowcy. Zdobycie uprawnień Prawa 

jazdy kat. C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej pozwoli poszerzyć uczestnikom kursu 

umiejętności zawodowe i umożliwi zwiększyć szansę na zatrudnienie.  

Przedstawiona oferta w części dotyczącej „Prawa jazdy kat. C” powinna zawierać część 

teoretyczną min. 20 godzin zegarowych oraz część praktyczną min. 30 godzin zegarowych. 

Wykonawca  realizuje  zamówienie  zgodnie z ustawą  Prawo o ruchu drogowym z dnia  

20 czerwca 1997r., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r.  

w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 

2009r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

Program szkolenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 

2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 



 

 
 

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfin 

Unii Europejskiej w ramach Euro 

  

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizator: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 

e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 

 

 

14 

8 maja 2009r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów   

 

Przedstawiona oferta w części dotyczącej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  powinna 

zawierać : 

-  część podstawową min. 97 godzin zegarowych zajęć teoretycznych 

- część specjalistyczną min. 43 godzin zegarowych w tym 33 godzin zajęć teoretycznych   

i 10  godzin zajęć praktycznych. 

Wykonawca  realizuje  zamówienie  zgodnie z ustawą  o Transporcie Drogowym z dnia  

6 września 2001 r. z późn. zmianami oraz ustawą o zmianie ustawy o Transporcie Drogowym 

oraz o zmianie ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 17 listopada 2006r., 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010 r. w sprawie szkolenia kierowców 

wykonujących przewóz drogowy. 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). 
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TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

ORGANIZACJA KURSU: 

 

- Kurs  będzie  obejmował  co najmniej: w części dotyczącej Prawa jazdy kat. C - 50   godzin 

zegarowych  zajęć  dla każdego  uczestnika  szkolenia, w części dotyczącej Kwalifikacji 

Wstępnej Przyspieszonej 140 godzin zegarowych dla każdego uczestnika szkolenia, w tym 

zajęcia praktyczne i teoretyczne. Wykonawca  realizuje  zamówienie  od poniedziałku  do  

soboty. 

 

- Opłacenie pierwszego egzaminu państwowego wraz z badaniami lekarskimi.  

 

- Wykonawca  wyznaczy  osobę,  która  będzie  odpowiedzialna  za  nadzór  wewnętrzny  

służący podnoszeniu jakości prowadzonego kursu.  

 

- Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne  i  materiały  piśmienne,  

które  po  zakończeniu  kursu  przejdą  na  ich własność.  

 

- Po zakończeniu kursu uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają Prawo Jazdy oraz 

zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacji Wstępnej. 

- Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną.  

 

- Do realizacji kursu Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie warunki lokalowe  

i  wyposażenie  techniczne,  adekwatne  do  rodzaju  szkolenia,  odpowiadające indywidualnym  

potrzebom  szkoleniowym  uczestników.  Każdy  z  uczestników  kursu musi mieć dostęp do 

indywidualnego miejsca nauki. 
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- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część 5 przedmiotu zamówienia 

Prawo jazdy kat CE 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 3 osób w zakresie „Prawa jazdy 

kategorii CE” wraz z opłaceniem pierwszego egzaminu państwowego + badania lekarskie. 

Kurs musi być zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z ustawą  Prawo o ruchu drogowym  

z dnia 20 czerwca 1997r., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 

2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

8 maja 2009r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

ORGANIZACJA KURSU: 

 

- Kurs  będzie  obejmował:  

 -  20 godzin zegarowych zajęć teoretycznych 

 -  25 godzin zegarowych zajęć praktycznych   

 

- Zgłoszenie uczestników do egzaminu państwowego, opłacenie pierwszego egzaminu 

państwowego wraz z badaniami lekarskimi w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie danej kategorii.  

 

- Wykonawca  wyznaczy  osobę,  która  będzie  odpowiedzialna  za  nadzór  wewnętrzny  

służący podnoszeniu jakości prowadzonego kursu.  

 

- Wykonawca zapewni uczestnikom kursu materiały dydaktyczne  i  materiały  piśmienne,  

które  po  zakończeniu  kursu  przejdą  na  ich własność.  

 

- Po zakończeniu kursu uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają Prawo Jazdy. 

 

- Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną.  

 

- Do realizacji kursu Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odpowiednie warunki lokalowe  

i  wyposażenie  techniczne,  adekwatne  do  rodzaju  kursu,  odpowiadające indywidualnym  
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potrzebom  szkoleniowym  uczestników.  Każdy  z  uczestników  kursu musi mieć dostęp do 

indywidualnego miejsca nauki. 

 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  6  przedmiotu zamówienia 

Kierowca – operator wózków jezdniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Kierowca – 

operator wózków jezdniowych wraz wymianą butli gazowych LPG” 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 10 osób 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 67 

a) Typy stosowanych wózków jezdniowych 
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b) Budowa wózka 

c) Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 

d) Czynności kierowcy w czasie pracy wózkiem i po zakończeniu pracy 

e) Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa 

f) Wiadomości z zakresu bhp 

g) Praktyczna nauka jazdy 

h) Wiadomości o dozorze technicznym 

i) Bezpieczna wymiana butli gazowych LPG w wózku 

j) Przepisy i normy wynikające z ustawy o dozorze technicznym 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI:  

- kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00. 
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- Pomieszczenia, w których będą odbywać się kursy winny być przystosowane pod względem 

sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursu dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

kursu. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia szkolenia, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 
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- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  7  przedmiotu zamówienia 

Operator koparko-ładowarki 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Operator 

koparko-ładowarki”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 8 osoby 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 176 

a) Użytkowanie eksploatacyjne 

b) Dokumentacja techniczna  

c) Bezpieczeństwo i higiena pacy 

d) Podstawy elektrotechniki 

e) Silniki spalinowe 

f) Elementy hydrauliki 

g) Budowa koparko-ładowarek 

h) Technologia robót 

i) Zajęcia praktyczne 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 
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- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz potwierdzona wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie 

przedmiotowego szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest 

obligatoryjne. Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie 

kwalifikacje, muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  
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- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  8  przedmiotu zamówienia 

Operator walca drogowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Operator 

walca drogowego”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 3 osoby 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 

 

 

 



 

 
 

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfin 

Unii Europejskiej w ramach Euro 

  

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizator: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 

e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 

 

 

29 

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 132 

a) Użytkowanie eksploatacyjne 

b) Dokumentacja techniczna  

c) Bezpieczeństwo i higiena pacy 

d) Podstawy elektrotechniki 

e) Silniki spalinowe 

f) Elementy hydrauliki 

g) Budowa walców drogowych 

h) Technologia robót 

i) Zajęcia praktyczne 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 
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- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00, a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do egzaminów jest obligatoryjne. 

Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, 

muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  
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- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  9 przedmiotu zamówienia 

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Spawanie 

elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG)”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 2 osoby 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 146 

a) Procesy spajania i pokrewne spawaniu 

b) Rysunek techniczny w spawalnictwie  

c) Podstawy elektrotechniki 

d) Urządzenia i sprzęt do spawania 

e) Technika i technologia spawania 

f) Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych 

g) Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie 

h) Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy 

i) Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa 

j) Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 
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INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 
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- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  10 przedmiotu zamówienia 

Kurs bukieciarstwa 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Kurs 

bukieciarstwa”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 1 osoba 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA 

Łączna liczba godzin: 80 

a) Anatomia i fizjologia roślin 

b) Asortyment roślin ozdobnych  

c) Sposoby utrwalenia materiału roślinnego 

d) Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych 

e) Narzędzia i środki techniczne 

f) Artykuły dekoracyjne 

g) Podstawowe zasady wykonywania kompozycji 

h) Style w kompozycjach 

i) Ekonomika handlu 

j) Wiązanki okolicznościowe 

k) Kompozycje w naczyniach 

l) Florystyka ślubna 

m) Florystyka żałobna 

n) Dekoracje okolicznościowe 

o) Dekoracje z roślin doniczkowych 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  
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TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

szkolenia. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

kursu. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 
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- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia szkolenia, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 
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VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  11 przedmiotu zamówienia 

Kurs kosmetyczny 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Kurs 

kosmetyczny”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 2 osoby 

 

CEL KURS 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 

 

 

 



 

 
 

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfin 

Unii Europejskiej w ramach Euro 

  

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizator: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 

e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 

 

 

42 

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 150 

a) Anatomia, fizjologia i dermatologia 

b) Higiena  

c) Kosmetologia 

d) Manicure i pedicure 

e) Techniki przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększanie 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 
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- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursu dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursem. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 
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- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  12 przedmiotu zamówienia 

Obsługa kasy fiskalnej  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Obsługa kasy 

fiskalnej ”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 9 osób 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 12 

a) Obsługa kas fiskalnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi 

b) Organizacja gospodarki kasowej 

c) Zasady zabezpieczenia i przechowywania inwentaryzacji kas 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
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dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników kursu do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 
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- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  13  przedmiotu zamówienia 

Kurs gastronomiczny – kucharz  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu „Kurs 

gastronomiczny – kucharz ”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 

Liczba uczestników – 3 osoby 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 140 

a) Planowanie produkcji 

b) Surowce gastronomiczne 

c) Maszyny i urządzenia 

d) Stanowisko pracy 

e) Obróbka wstępna surowców 

f) Technika sporządzania dań podstawowych 

g) Sporządzanie zup 

h) Przekąski 

i) Wypiek ciast 

j) Desery i napoje 

k) Potrawy specjalistyczne 

l) Ekspedycja wyrobów kulinarnych 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada 2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 
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INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 

- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

szkolenia. Przystąpienie każdego z uczestników szkolenia do egzaminów jest obligatoryjne. 

Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, 

muszą być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 
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- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 

- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. zm.). 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 
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Część  14 przedmiotu zamówienia 

Księgowość z obsługą programów komputerowych 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia 

„Księgowość z obsługą programów komputerowych”. 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Galeria zmian” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Liczba uczestników – 7 osoby 

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy  

w zawodzie zgodnie z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

wyuczonego zawodu. 

 

UCZESTNICY KURSU 

- osoby z terenu Gminy Brzeźnio 

- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, rolnicy o niskim areale ziemi (w tym osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 
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ZAKRES TEMATYCZNY KURSU 

Łączna liczba godzin: 150 

a) Podstawy rachunkowości 

b) Rachunkowość finansowa 

c) Rachunek kosztów i zarządca 

d) Sprawozdawczość finansowa i jej analiza 

e) Zastosowanie techniki komputerowej w rachunkowości 

 

Kod ze słownika CPV: 80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie: do 30 listopada  2012r. 

Kursy muszą być prowadzone w promieniu do 20 km od siedziby Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do miejsca szkolenia i powrotu jego uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową informację, dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal 

wykładowych). 

 

INNE ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

- Kursy powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, przez nie więcej niż 8 godzin 

dziennie, z zastrzeżeniem, że pomiędzy 5 godzinami dydaktycznymi musi być przewidziana 

minimum jedna 15-to minutowa przerwa, która nie jest wliczana w ogólny czas efektywnego 

kursu. 

- Zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godzinie 8:00 a kończyć później niż  

o godzinie 21:00 

- Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia szkoleniowe winny być przystosowane 

pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia kursów. 
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- Wykonawca musi zabezpieczyć uczestnikom kursów dostęp do materiałów tematycznie 

związanych z prezentowanym na zajęciach materiałem teoretycznym. 

- Program kursu powinien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 03.02. 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 

dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

(Dz.U Nr 31, poz. 216). 

- Kontrola umiejętności zdobytych podczas kursu musi być zrealizowana w formie egzaminu 

oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego ukończenie przedmiotowego 

kursu. Przystąpienie każdego z uczestników kursy do egzaminów jest obligatoryjne. Jeżeli 

wymagają tego odrębne przepisy, egzamin i uzyskane na jego podstawie kwalifikacje, muszą 

być potwierdzone w sposób określony tymi przepisami. 

- Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę 

w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego programu kursu, 

- realizację merytorycznego programu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do 

przeprowadzenia kursu, jak również sprzętu do praktycznej nauki zawodu), 

- zapewnienie materiałów biurowych, eksploatacyjnych i dydaktycznych dla uczestników 

kursu, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją kursu i realizacją programu merytorycznego, 

- przeprowadzenie badań lekarskich koniecznych do udziału w kursie. 

- Wykonawca w zakresie zajęć praktycznych zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

kursu.  

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego 

nad przebiegiem kursu. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania kolejnego uczestnika w miejsce osoby, która 

przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało przekroczone 20% całości czasu trwania kursu, 
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- Wykonawca prowadzi dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: 

- imienną listę obecności, podpisywaną przez kursantów, 

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

- protokół z egzaminu (jeśli został przeprowadzony) 

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883 z póź. Zm.). 

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w całości, bez możliwości 

powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu z zamówienia lub jego części. 

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy 

zamówienia w terminie 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/Rachunku wraz z listami obecności oryginalnymi lub potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem ich kopiami, protokołem odbioru usługi/ notatką z wykonania przedmiotu 

zamówienia, którą podpisują kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik instytucji 

szkoleniowej. 

 

2. Kody ze słownika CPV:  

80.53.00.00-8 Usługi szkolenia zawodowego  

80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia (części od 1 do 14 przedmiotu 

zamówienia) musi posiadać status instytucji szkoleniowej. Warunek ten zostanie spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że: jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, 

poz. 415 z późn. zm.) tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Na potwierdzenie 

powyższego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed 
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podpisaniem umowy złoży dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

z właściwego dla Wykonawcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

 

 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych szkoleń i kursów (części 

zamówienia) zostanie sporządzony po wyłonieniu Wykonawcy/ców w porozumieniu  

z Zamawiającym. 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub 

wszystkie wymienione w niniejszej specyfikacji części zamówienia – od nr 1 do nr 14. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania zamówienia (wszystkich części przedmiotu zamówienia): 

 

Część 1 i 2 przedmiotu zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

Części od 3 do 14 przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2012 r. 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie 

„ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010r. Nr113, poz.759 z późn. 

zm.). 

2. Wykonawca składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ 

włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie 

oraz wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich 

instrukcji, załączników i warunków umowy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie                                 

w przypadkach określonych w ustawie.  

5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana 

Specyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczona zostanie na 

stronie internetowej: www.brzeznio.finn.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu). 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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6. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wycofywania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie                       

o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy - 

przed upływem  terminu składania ofert, według takich samych zasad i wymagań jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "WYCOFANIE".    

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki                   

lub uzupełnić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                        

o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi 

być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio 

oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".    

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

zamówienia uzupełniającego, nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS  SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Dla części od 1 do 14 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

Dla części od 1 do 14 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 
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1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

Część 1 przedmiotu zamówienia – doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania 

pracy: 

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia  

z zakresu doradztwa grupowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy posiadała 

wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne oraz  przygotowanie z zakresu doradztwa 

zawodowego. Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał co najmniej dwie osoby do 

prowadzenia zajęć o w/w kwalifikacjach. 

Część 2 przedmiotu zamówienia – warsztaty z psychologii rozwoju osobowego: 

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, aby kadra dydaktyczna prowadząca warsztaty  

z psychologii rozwoju osobowego posiadała wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu 

psychologii oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć. Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca posiadał co najmniej dwie osoby do prowadzenia zajęć o w/w kwalifikacjach. 

Części od  3 do 14  przedmiotu zamówienia 

Dla części od 3 do 14 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

Dla części od 1 do 14 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 

1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Dla części od 1 do 14 przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowego 

warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 
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2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w punkcie VII specyfikacji na zasadzie 

spełnia warunek/nie spełnia warunku.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunki 

określone w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. spełniają łącznie, natomiast każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do 

wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast 

oświadczenie wymienione w pkt 2.1. rozdziału VII SIWZ musi być złożone w imieniu 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

 podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność  

z  oryginałem wszystkich dokumentów, 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 

 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców,  

5) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako 

reprezentant pozostałych (liderem), 

6) Oferta musi być podpisana w taki  sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

 

 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

1. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1.1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność  

z oryginałem może być dokonane przez jedną z osób podpisujących ofertę.  
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1.2. Upoważnienie do podpisania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność  

z oryginałem w imieniu wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych 

dokumentów. Gdy wykonawcę prezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

(proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6). 

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają 

dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2, 

2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Należy wypełnić dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia. Pozostałych części 

przedmiotu zamówienia nie dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. 

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust.1 ustawy Wykonawcy mają 

dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

3.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3.  

3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                    

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,                        

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy                         

(załącznik nr 4). 

 

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226,                     

poz. 1817). Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c 
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rozporządzenia, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że: 

 6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6  

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Przepisy § 4 ust. 2 w/w Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

1.1. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

1.2. Zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 

1.1., po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ bez wyjaśnienia. 

1.3. Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 

prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie 

internetowej: www.brzeznio.finn.pl  (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu). 

1.4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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2. Oświadczenia, wnioski, odwołania, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. Przekazane faksem 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz 

informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

Nr faksu Zamawiającego: 43 820 36 71. 

3. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

W zakresie przedmiotu zamówienia:  

Anna Machała – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

 

W zakresie zamówień publicznych: 

Agnieszka Kołaczek – podinspektor ds. zamówień publicznych 

 

 

IX.  WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   WADIUM  - nie jest wymagane. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą   

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części przedmiotu zamówienia od 

nr 1 do nr 14. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim i w formie 

pisemnej – pod rygorem nieważności – wzór oferty stanowi załącznik nr 1. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

3.  Do oferty należy dołączyć: 

     3.1. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli 

upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Proponowany wzór pełnomocnictwa 

stanowi załącznik nr 6. 

     3.2. Dokumenty wymagane w rozdziale VII SIWZ. 

     3.3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 5.  

4. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne  

z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 
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5. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć 

podpisy również na oświadczeniach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł 

zmiany.  

6. Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawców uznaje się: 

6.1.  Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach przedsiębiorców lub 

rejestrach spółdzielni. 

6.2.  Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

6.3.  Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. 

osoby.  

 W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy,    

pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę 

prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty. 

6.4.  Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki 

cywilnej. Jeżeli  oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników oferent 

zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez 

wszystkich pozostałych wspólników chyba, że upoważnienie do występowania w 

imieniu pozostałych wspólników wynika z załączonej umowy spółki cywilnej. 

6. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie 

załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczętowane pieczęciami. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie 

osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – 

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”;  

8.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

9.  Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:     

 

 

 

 

 

10. W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

jej przedwczesne otwarcie. 

pełna nazwa wykonawcy 

adres, telefon 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 
                                                                 98-275 BRZEŹNIO, ul. WSPÓLNA 44 
 
 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” 

poprzez szkolenia i kursy zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

nie otwierad przed  14.03.2012r. (środa)  godz.  10.10 
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11. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.   

12. Ofertę można składać osobiście lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres 

Zamawiającego.  

UWAGA – za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki  

 

 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 14.03.2012r. (środa) do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu 

Gminy w Brzeźniu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17 (I piętro). 

2. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 14.03.2012r. 

(środa) godz. 10.10 w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego (I piętro). 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WALUTY OFERTY  

1. Podana w ofercie cena ofertowa w zakresie każdej części z osobna musi uwzględniać 

wszystkie zobowiązania wynikające z siwz oraz jej załączników. Cena podana w ofercie 

winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki 

związane z wykonaniem zamówienia – poszczególnych części, zgodnie z warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza wzrostu wynagrodzenia 

wykonawcy przez okres realizacji umowy.  

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić wypełniając załącznik 

nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto na część lub części zamówienia, na realizację 

którego/których Wykonawca składa ofertę.  

3. Wykonawca wpisze w formularzu ofertowym cenę brutto za przeprowadzenie danego 

kursu/szkolenia dla 1 osoby i cenę brutto ogółem za dany kurs (daną część 

zamówienia). 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Faktury wystawiane będą na Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzeźniu. 

5. Cenę ofertową należy podać cyfrowo w walucie polskiej PLN. 
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6. Dopuszcza się składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części 

zamówienia. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie określonej 

części zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi będą  odrzucone. 

7. Zgodnie z art. 93 ust.1 a Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB 

OCENY OFERT 

1.  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający 

poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

2.  Kryteria oceny ofert:  

 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na poszczególne części zamówienia Zamawiający 

będzie się kierował następującym kryterium oceny: 

     1/ cena - 100 % 

Oferta o najniższej cenie brutto ogółem na daną część zamówienia otrzyma maksymalną 

liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie  mniej wg wzoru: 

KC = (CNAJNIŻSZA/CPORÓWNYWANA) x 100 (max ilość punktów w ocenianej pozycji) 

    Gdzie: 

    KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy. 

    CNAJNIŻSZA – cena brutto oferty z najniższą ceną. 

    CPORÓWNYWANA – cena brutto kolejnej porównywanej oferty. 

 

Według powyższego kryterium będą oddzielnie oceniane oferty składane na każdą z części od 

1 do 14 przedmiotu zamówienia. 

Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, 

tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.  

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca na daną część przedmiotu 

zamówienia wynosi – 100 pkt. 
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego 

ofertę wybrano (na każdą z części zamówienia). 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w kryterium oceny ofert, 

2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w pkt 2.1.  na stronie internetowej www.brzeznio.finn.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,  

zawierającą wskazanie pełnomocnika lub lidera (w przypadku zawiązania przez 

Wykonawców konsorcjum). 

5. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w ustalonym telefonicznie  

terminie. 

 

6. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa przed jej podpisaniem dostarczy 

Zamawiającemu pod rygorem niezawarcia umowy wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych z właściwego dla Wykonawcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Należy 

przekazać Zamawiającemu kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem. 

7. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu 

informację o miejscu prowadzenia szkolenia/kursu. 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA  

Z WYKONAWCĄ                                                                                                                                                                                

1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy (w sytuacji zaistnienia okoliczności nieznanych i niemożliwych do 

przewidzenia w dniu zawarcia umowy i w okresie trwania jej realizacji) pod warunkiem 

podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający 

dopuszcza:  

2.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę  

adresu siedziby, zmianę numerów kont, zmianę formy prawnej itp., 

2.2. zmianę terminów realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia) z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub  Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron 

musi udokumentować, pod  warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja 

dofinansowująca i że Zamawiający nie straci dofinansowania  (np. nie skompletowanie 

na czas pełnej grupy szkoleniowej, działanie siły wyższej itp.) 

2.3. zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn 

losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia 

wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz wymagań określonych w siwz 

 2.4. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie    

mającym  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

2.5.  ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana zakresu umowy (zmniejszenia 

zakresu umowy) w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do 

postanowień umowy o dofinansowanie. Zmiana taka pociągała będzie za sobą 

zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszone wynagrodzenie wykonawcy 

obliczone zostanie w oparciu o ceny jednostkowe za 1 godzinę szkoleń podane w 

formularzu oferta.  

 

2.6. harmonogramu szkolenia lub kursu i czasu trwania szkolenia lub kursu (bez dokonywania 

zmiany liczby godzin ich trwania przedstawionych w siwz. 

2.7. skierowania mniejszej liczby osób na szkolenie, kurs w przypadku braku kompletnej listy 

osób w momencie rozpoczęcia szkolenia lub kursu oraz gdy po ich rozpoczęciu nastąpi 

rezygnacja przez uczestnika 
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2.8. jeżeli instytucja szkoleniowa uzna za możliwe przystąpienie do szkolenia lub  kursu 

kolejnej osoby, w miejsce tej która zrezygnowała z kursu/szkolenia, a nie upłynęło więcej niż 

20% czasu trwania kursu/szkolenia zamawiający skieruje na szkolenie kolejnego uczestnika. 

2.9. zmiany kadry dydaktycznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem 

zapewnienia przez wykonawcę kadry posiadającej takie same lub wyższe doświadczenie  

i kwalifikacje, po przedstawieniu wykazu osób będących wykonywać zamówienie; 

 

3. Warunki dokonywania zmian:  

3.1  inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

3.2  uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3.3  zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w SIWZ.  

3.4  forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 

  

4.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

- nie jest wymagane. 

 

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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XX. INFORMACJA NA TEMAT POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA 

CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ 

PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYCM   

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

XXIII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

XXIV.  ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

xxv. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
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przewidziane dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 

22 ustawy Pzp. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby fizycznej w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

5. Załącznik nr 5 – Informacja o podwykonawcach. 

6. Załącznik nr 6 – Wzór pełnomocnictwa. 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

GOPS.271.1.2012 

 

 

 

 

 
      FORMULARZ   OFERTOWY 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące oferenta : 
Nazwa …................................................................................................................................. 
Siedziba ….............................................................................................................................. 
Nr telefonu ….......................................................................................................................... 
Fax…………………………………………………………………………………………………….. 
Nr NIP .................................................................................................................................... 
Nr REGON ….......................................................................................................................... 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 
ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
pow. Sieradz   woj. Łódzkie 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 
e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i  kursy zawodowe  

w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

My niżej podpisani: 

…................................................................................................................................................................ 

….................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

pieczęd wykonawcy 
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działający w imieniu i na rzecz 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 (należy podad pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Cześć 1 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy” 

Wartość brutto za przeprowadzenie szkolenia - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 2 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego” 

 

 

Wartość brutto za przeprowadzenie szkolenia - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cześć 3 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Prawo jazdy kat. B” 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 8 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 
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Cześć 4 przedmiotu zamówienia pn.:  

 „Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną” 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 6 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 5 przedmiotu zamówienia pn.:  

 „Kurs prawa jazdy kat. C+E” 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 3 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cześć 6 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Kierowca – operator wózków jezdniowych wraz wymianą butli gazowych LPG”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 10 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cześć 7 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Operator koparko-ładowarki”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 8 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 
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Cześć 8 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Operator walca drogowego”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 3 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 9 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG)”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość  brutto za przeprowadzenie kursu dla 2 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 10 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Kurs bukieciarstwa”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 11 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Kurs kosmetyczny”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 2 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 
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Cześć 12 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Obsługa kasy fiskalnej ”. 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 9 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 13 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Kurs gastronomiczny – kucharz ”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 3 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 14 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Księgowośd z obsługą programów komputerowych ”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 7 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie: 

- części 1 i 2 przedmiotu zamówienia do 30 kwietnia 2012 roku 

- części od 3 do 14 przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2012 roku. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami siwz stanowiącymi integralną 

część siwz) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 

specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
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wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas kursy/szkolenia będą się odbywać w promieniu do 

20 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku wybrania naszej oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego: 

- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych z właściwego dla Wykonawcy Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w formie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

- informację o miejscu prowadzenia szkolenia/kursu. 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy            

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w siwz i wzorze umowy. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

10. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

 

11. Zobowiązujemy się do przechowywania dokumentów z kursu przez okres 10 lat. 

12. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………… 

d)……………………………………………………………………………………………… 

13. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
osoba do kontaktu  
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 

     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 
faks: ………………………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
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………………………………. 

(miejscowość, data) 

                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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      Załącznik nr 2 do SIWZ 

GOPS.271.1.2012 

 

 
…......................…......................... 

(miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z  ART. 22 

USTAWY   

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówieo publicznych 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

w imieniu …….............................................................................................................................................. 
...................…................................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 na następującą/-ce częśd/-ci przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                    ...................................................................................... 

                                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

GOPS.271.1.2012 

…......................…......................... 

(miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z ART. 24 ust. 1 USTAWY  

 

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówieo publicznych 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

w imieniu …….............................................................................................................................................. 
...................…................................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

 

 

                                                    ...................................................................................... 

                                                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
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          Załącznik nr 4 do SIWZ 

GOPS.271.1.2012 

 

……...................……...................... 

(miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  NA PODSTAWIE ART. 24 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 

(dotyczy osób fizycznych) 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

ja niżej podpisany ………………………………………………………………………… 

reprezentując wykonawcę 
………........................................................................................................................................... 
…................…….............................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. 

 

 

…................................................................................... 

             (podpis osoby  uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

GOPS.271.1.2012 

 

      

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na”: 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 

(jeśli dotyczy) 

ja/my *  

........................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Działając w imieniu 

........................................................................................................................................................  

[nazwa Wykonawcy] 

oświadczam/y*, że zamierzam/y* powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia tj.:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 (opis części zamówienia) 

 

...............................................                                                   ........................................ 

         data, miejscowość                                                                               pieczęć i podpis(y) 

 

 

* niepotrzebne skreślić lub pominąć 
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         Załącznik nr 6  

GOPS.271.1.2012 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Niniejszym upoważniamy pana/panią ................................................................... zam. 

.................................................... nr PESEL .................................................. do występowania                       

w imieniu: .........................................................., składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań 

oraz reprezentowania ………………………………………………………….... w procedurze 

związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na ………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

.......................................................................... 

          miejscowość, data 

 

 

 

 

……......................................................... 

pieczęć i podpis(y) osób reprezentujących  

  osobę prawna lub fizyczną 
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       Załącznik Nr 7  

GOPS.271.1.2012 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

Wykonawca    ..................................................................................................  

                          .................................................................................................  

                         ..................................................................................................  

 

 

Imię i Nazwisko 

 

Posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  

i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

 

Zakres wykonywanych czynności 

Nr części zamówienia, które będą realizowane przez wykazaną osobę. 

 

1 2 3 
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                                     itd. 

 

Oświadczam/my, że:  

1. dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ................. wykazu, 
            2. będziemy dysponować osobami wskazanymi w poz. ................... wykazu, na potwierdzenie czego załączam/my*  pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów*  

                do  oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w tym zakresie, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania w każdym czasie posiadanych przez osoby wskazane w wykazie do realizacji zamówienia uprawnień (kwalifikacji    

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia). 

 

Miejscowość, data ..........................................................                                    ............................................................................................. 

         [ Podpis i pieczęć Wykonawcy/w imieniu Wykonawcy] 

* niepotrzebne skreślić lub pominąć 
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Załącznik nr 8 

GOPS.271.1.2012 

(PROJEKT ) 

UMOWA Nr ……. 

Częśd …..  pn.: ……………………….. 

w ramach zadania:  

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe w ramach projektu „Galeria zmian” 
 

zawarta w dniu ….........…......….. w Brzeźniu pomiędzy: 

 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeźniu, reprezentowanym przez: 

Annę Machała – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu 

 

przy kontrasygnacie księgowej: 

Ewy Stachura 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a  

 

.................................................................................................................  

reprezentowaną przez:  

 

................................................................................................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą”  

następującej treści:  

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).   

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia kursu/ szkolenia pn. 

..................................... w ramach Projektu „Galeria-Zmian” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 
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Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień ……........….r.  

 

8. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień ……........…r.  

 

9. Miejsce prowadzenia kursu (lokalizacja budynku i sal wykładowych): 

Część teoretyczna: …………………………………………………………………………… 

odległość od siedziby Zamawiającego ……………  km (liczona w promieniu) 

 

Część praktyczna: ……………………………………………………………………………. 

odległość od siedziby Zamawiającego ……………  km (liczona w promieniu). 

 

§ 3 

 

1. W ramach świadczenia usług szkoleniowych Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić 

wskazaną przez Zamawiającego ilość osób.  

2. Wykonawca opracuje metodologię oraz program szkolenia.  

3. Wykonawca zapewni techniczną organizację szkolenia.  

4. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe.  

5. W celu przeprowadzenia szkolenia, o których mowa w §2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić właściwą kadrę wykładowców, posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną  

i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 

świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z realizacji projektu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania (oblogowania): list obecności, 

dzienników zajęć, sal wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wykonawca, w miarę swojej najlepszej wiedzy i możliwości informuje Zamawiającego  

o zdarzeniach czy okolicznościach, które mogą skutkować niewykonaniem bądź  

opóźnionym wykonaniem usługi.  

 

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli prawidłowości realizacji 

przeprowadzonych szkoleń/kursów. 
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§ 6 

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 

szkolenie/kurs dla 1 osoby w wysokości ………………………… PLN brutto (słownie 

złotych: …………………………………………) 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za kurs/szkolenia dla ….. osób łączne wynagrodzenie  

w wysokości …………………………. PLN brutto (słownie złotych: 

……………............……….).  

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę za wykonanie usługi w terminie 30 dni od 

dnia jej doręczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu niniejszej umowy 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub nakazać 

wstrzymanie realizacji umowy, w szczególności w następujących sytuacjach: 

1.1. brak kwalifikacji osób prowadzących szkolenie/kurs; 

1.2. prowadzenie szkolenia w innym miejscu niż wskazane w umowie (w odległości 

większej niż 20 km os siedziby zamawiającego;  

1.3. prowadzenie zajęć poza godzinami wskazanymi w siwz; 

1.4. brak prowadzenia na bieżąco dokumentacji zajęć, w szczególności dzienników, list 

obecności itp.; 

1.5. prowadzenie zajęć niezgodnie z harmonogramem itp. 

 

2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy UDA-

POKL.07.01.01-10-026/08-00 o dofinansowanie Projektu „Galeria-Zmian” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

3. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy 

Instytucja Finansująca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie Projektu 

obejmującego szkolenia/kursu przeprowadzane przez Zamawiającego. O wystąpieniu takiej 

okoliczności Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę.  
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4.Bez względu na przyczynę i sposób rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający  

jest zobowiązany każdorazowo do zapłaty za część umowy zrealizowaną w sposób 

prawidłowy. 

 

 

 

§ 8 

 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 

umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości: 

 

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 

określonych w§ 7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

3) za niedotrzymanie innych terminów zawartych w umowie Wykonawca zapłaci karę 

umowną  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

2) w przypadku nieterminowego uregulowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną  

w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie Cywilnym do wysokości poniesionej szkody. 

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 9 
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1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy (w sytuacji zaistnienia okoliczności nieznanych i niemożliwych do 

przewidzenia w dniu zawarcia umowy i w okresie trwania jej realizacji) pod warunkiem 

podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający 

dopuszcza:  

1.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę  

adresu siedziby, zmianę numerów kont, zmianę formy prawnej itp., 

1.2. zmianę terminów realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia) z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub  Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron 

musi udokumentować, pod  warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja 

dofinansowująca i że Zamawiający nie straci dofinansowania  (np. nie skompletowanie 

na czas pełnej grupy szkoleniowej, działanie siły wyższej itp.) 

1.3. zmiany miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn 

losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia 

wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz wymagań określonych w siwz 

 1.4. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie    

mającym  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

1.5.  ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana zakresu umowy (zmniejszenie 

zakresu umowy) w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do 

postanowień umowy o dofinansowanie. Zmiana taka pociągała będzie za sobą 

zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmniejszone wynagrodzenie wykonawcy 

obliczone zostanie w oparciu o ceny jednostkowe za 1 godzinę szkoleń podane  

w formularzu oferta.  

 

1.6. harmonogramu szkolenia lub kursu i czasu trwania szkolenia lub kursu (bez dokonywania 

zmiany liczby godzin ich trwania przedstawionych w siwz. 

1.7. skierowania mniejszej liczby osób na szkolenie, kurs w przypadku braku kompletnej listy 

osób w momencie rozpoczęcia szkolenia lub kursu oraz gdy po ich rozpoczęciu nastąpi 

rezygnacja przez uczestnika 

1.8. jeżeli instytucja szkoleniowa uzna za możliwe przystąpienie do szkolenia lub  kursu 

kolejnej osoby, w miejsce tej która zrezygnowała z kursu/szkolenia, a nie upłynęło więcej niż 

20% czasu trwania kursu/szkolenia zamawiający skieruje na szkolenie kolejnego uczestnika. 

1.9. zmiany kadry dydaktycznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem 

zapewnienia przez wykonawcę kadry posiadającej takie same lub wyższe doświadczenie  

i kwalifikacje, po przedstawieniu wykazu osób będących wykonywać zamówienie; 
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2. Warunki dokonywania zmian:  

2.1  inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

2.2  uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

2.3  zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega 

unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  

w SIWZ.  

2.4  forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 

  

3.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

4. Zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody.  

 

2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 

opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (Art.471).  

 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków z niniejszej 

umowy na osoby trzecie.  

 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Oświadczenie w tej sprawie winno być przesłane listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne 

uzasadnienie swojej decyzji.  

 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego.  

 

6. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem 

poleconym) na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu  

o zmianie adresu.  
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7. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy 

wskazane  

w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane 

przez Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w 

terminie 14 dni od daty nadania. 

 

§ 11 

Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

Wykonawca         Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


