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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez szkolenia i 

kursy zawodowe w ramach projektu Galeria zmian 

Numer ogłoszenia: 68388 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeźniu , ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 43 820 32 11, faks 43 820 36 71. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.efs.brzeznio.pl  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez szkolenia i kursy zawodowe w ramach 

projektu Galeria zmian. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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:  

Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy  

http://www.brzeznio.finn.pl/
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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.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8, 80.57.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 
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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. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

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

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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, wystawiony 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 oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  
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III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 
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III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ustawy Pzp. 3. Załącznik nr 5 - Informacja o 

podwykonawcach. 6. Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

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.)  
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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  

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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy  

w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio 

sekretariat, I piętro, pok. nr 17. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

Projekt Galeria zmian jest współfinansowany 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.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 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.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 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 
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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.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prawo jazdy kat B. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 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.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prawo jazdy kat C z kwalifikacją wstępną. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 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. Celem kursu jest zdobycie przez jego uczestników uprawnień do kierowania pojazdami - 
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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 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.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prawo jazdy kat CE. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 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 
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szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów  

i egzaminatorów. - Kurs będzie obejmował: - 20 godzin zegarowych zajęć teoretycznych - 25 

godzin zegarowych zajęć praktycznych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kierowca - operator wózków jezdniowych. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Kierowca - 

operator wózków jezdniowych wraz wymianą butli gazowych LPG Liczba uczestników - 10 osób 

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. ZAKRES TEMATYCZNY KURSU Łączna liczba godzin: 67 a) Typy stosowanych wózków 

jezdniowych 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Operator koparko-ładowarki. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Operator koparko-

ładowarki. Liczba uczestników - 8 osoby 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Operator walca drogowego. 
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 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Operator walca 

drogowego. Liczba uczestników - 3 osoby 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Spawanie elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Spawanie 

elektrodą topliwą w osłonie CO2 (MAG).Liczba uczestników - 2 osoby. 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs bukieciarstwa. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Kurs 

bukieciarstwa. Liczba uczestników - 1 osoba 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 
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 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kurs kosmetyczny. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Kurs 

kosmetyczny. Liczba uczestników - 2 osoby 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Obsługa kasy fiskalnej. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Obsługa kasy 

fiskalnej . Liczba uczestników - 9 osób 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Kurs gastronomiczny - kucharz. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu Kurs 

gastronomiczny - kucharz . Liczba uczestników - 3 osoby 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Księgowość z obsługą programów komputerowych. 
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 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia Księgowość  

z obsługą programów komputerowych. Liczba uczestników - 7 osób 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. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

     /-/ Anna Machała 

             Kierownik Zamawiającego 


