Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do udziału w postĊpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu
systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczna w
Gminie Wąpielsk”, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Projekt jest
współfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oĞrodki
pomocy społecznej.
I.

INFORMACJE OGÓLNE:

1.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje siĊ przepisy ustawy z
dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówieĔ publicznych (t.j. - Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.

2.

Do czynnoĞci podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje siĊ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze.
zm.), jeĪeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3.

PostĊpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi siĊ w jĊzyku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie jĊzyka
obcego w zakresie okreĞlonym w art. 11 ustawy z dnia 7 paĨdziernika 1999r. o
jĊzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.).

II.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa zamawiającego: Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
NIP: 8921338330
Adres do korespondencji: WĄPIELSK 59/d, 87 – 337 Wąpielsk
Tel.: 564938321
Faks:564938322
Email: gops.wapielsk@wp.pl

Informacje związane z przedmiotowym postĊpowaniem objĊte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego bĊdą udostĊpniane pod
adresem: www.bip.wapielsk.pl
III.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
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1.

PostĊpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w
którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składaü
wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a ÷ 91c ustawy Pzp.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu
systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną w
Gminie Wąpielsk”. Projekt jest współfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie
aktywnej
integracji,
Poddziałanie
7.1.1.
Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej integracji przez oĞrodki pomocy społecznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz.

2) Przedmiot zamówienia okreĞlony został we Wspólnym Słowniku ZamówieĔ
kodem:
CPV 80530000-8.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert czĊĞciowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający dopuszcza powierzenie czĊĞci zamówienia podwykonawcom
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.
4 ustawy Pzp) zawrzeü w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak
powyĪszej informacji w ofercie oznaczaü bĊdzie, Īe Wykonawca nie bĊdzie
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy: do 20 grudnia 2011r., zgodnie z terminami poszczególnych
szkoleĔ wskazanych w załączniku nr 1 do siwz
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĉPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia moĪe ubiegaü siĊ Wykonawca, który spełnia warunki,
dotyczące:
a) posiadania uprawnieĔ do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci,
jeĪeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doĞwiadczenia,
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Poszczególne osoby biorące udział w postĊpowaniu powinny posiadaü
minimum nastĊpujące doĞwiadczenie:
- DoĞwiadczenie prowadzącego indywidualną i grupową terapie
psychologiczną oraz trenera kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych oraz
doradcĊ zawodowego - 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
komputera” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Opiekunka osób starszych” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Kucharz małej gastronomii” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z
napĊdem silnikowym” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „ Prawo jazdy” – 2 lata
Ponadto wykonawca powinien spełniaü wymóg wykonania w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeĪeli okres prowadzenia działalnoĞci jest krótszy
– w tym okresie, wykonał (tj. zrealizował i zakoĔczył) co najmniej 3 usługi
szkoleniowe w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia kaĪda.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlega wykluczeniu z postĊpowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moĪe polegaü na wiedzy
i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia
lub zdolnoĞciach finansowych innych podmiotów, niezaleĪnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodniü Zamawiającemu, iĪ bĊdzie dysponował zasobami niezbĊdnymi do
realizacji
zamówienia,
w szczególnoĞci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbĊdnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
2.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1
na podstawie złoĪonego wraz z ofertą (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.) oĞwiadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postĊpowaniu oraz złoĪonego przez wykonawcĊ
dodatkowego oĞwiadczenia poĞwiadczającego kwalifikacjĊ i doĞwiadczenie
zawodowe poszczególnych osób biorących udział w postĊpowaniu.
3.
JeĪeli Wykonawca nie wykaĪe spełniania warunków udziału w postĊpowaniu,
z zastrzeĪeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy WykonawcĊ
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
VII.

INFORMACJE O OĝWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYû WYKONAWCY

1. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moĪe Īądaü
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byü
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składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w okolicznoĞciach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca
składa wraz z ofertą:
1)

OĞwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania o udzielenie
zamówienia w okolicznoĞciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (o
treĞci zgodnej ze wzorem okreĞlonym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ).

2) Aktualny odpis z właĞciwego rejestru, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed
upływem terminu składania ofert (warunek aktualnoĞci spełniaü bĊdzie takĪe
dokument wystawiony z datą wczeĞniejszą, ale potwierdzony przez organ
wydający w wymaganym terminie), a w stosunku do osób fizycznych
oĞwiadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
2. Ponadto Wykonawca musi złoĪyü wypełniony i podpisany formularz ofertowy
(zalecaną treĞü formularza zawiera załącznik nr 3 do SIWZ).
3. OĞwiadczenie wykonawcy, Īe posiada niezbĊdne doĞwiadczenie w realizacji
kursów i szkoleĔ opisanych w zał. Nr 1 do SIWZ oraz, Īe trenerzy realizujący
szkolenia spełniają wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia przez wykonawcĊ
dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu.
4. OĞwiadczenia

poĞwiadczającego
kwalifikacjĊ
i
poszczególnych osób biorących udział w postĊpowaniu

doĞwiadczenie

zawodowe

5. Wykonawca mający siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt. 2), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibĊ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, Īe:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoĞci – wystawione nie
wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania ofert,
JeĪeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibĊ
lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje siĊ dokumentów, o których mowa powyĪej,
zastĊpuje siĊ je dokumentem zawierającym oĞwiadczenie złoĪone przed
notariuszem, właĞciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania przy
zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.
6. Wymagana forma składanych dokumentów:
− dokumenty naleĪy przedstawiü w formie oryginałów albo kopii poĞwiadczonych
przez WykonawcĊ za zgodnoĞü z oryginałem,
− wszelkie czynnoĞci Wykonawcy związane ze złoĪeniem wymaganych
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dokumentów (w tym m.in.: składanie oĞwiadczeĔ woli w imieniu Wykonawcy,
poĞwiadczanie kserokopii dokumentów za zgodnoĞü z oryginałem) muszą byü
dokonywane przez upowaĪnionych przedstawicieli Wykonawcy,
− w przypadku dokonywania czynnoĞci związanych ze złoĪeniem wymaganych
dokumentów przez osobĊ(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy
do
oferty
naleĪy
dołączyü
stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poĞwiadczonej notarialnie za
zgodnoĞü z oryginałem,
− poĞwiadczenie za zgodnoĞü z oryginałem winno byü sporządzone w sposób
umoĪliwiający identyfikacjĊ podpisu,
− dokumenty sporządzone w jĊzyku obcym naleĪy złoĪyü wraz z ich tłumaczeniem
na jĊzyk polski.
W przypadku nie spełnienia warunków okreĞlonych w rozdziale VI Wykonawca
zostanie wykluczony z postĊpowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postĊpowania Wykonawca
zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzeĪeniem art. 92
ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
VIII.

OSOBY
UPRAWNIONE
DO
POROZUMIEWANIA
SIĉ
Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
SIĉ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
I PRZEKAZYWANIA
OĝWIADCZEē ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania siĊ z
Wykonawcami jest Jolanta Staszewska – pracownik Gminnego OĞrodka Pomocy
Społecznej w Wąpielsku.
2. Zamawiający urzĊduje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 14.45 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. W prowadzonym postĊpowaniu zamawiający nie dopuszcza porozumiewania siĊ
drogą elektroniczną. OĞwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający lub wykonawca przekazują pisemnie. OĞwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaĪa siĊ za
złoĪone w terminie, jeĪeli ich treĞü dotarła do adresata przed upływem terminu i
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postĊpowaniem były
kierowane na adres do korespondencji Zamawiającego tj. Gminny OĞrodek
Pomocy Społecznej w Wąpielsku 59d, 87 – 337 Wąpielsk
5. Wykonawca moĪe zwróciü siĊ do Zamawiającego o wyjaĞnienie treĞci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaĞnieĔ, jednak nie póĨniej niĪ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem Īe wniosek o wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie póĨniej niĪ do koĔca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeĪeli wniosek o
wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyĪej lub dotyczy
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udzielonych wyjaĞnieĔ, Zamawiający moĪe udzieliü wyjaĞnieĔ albo pozostawiü
wniosek bez rozpoznania. PrzedłuĪenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaĞnieĔ treĞci SIWZ.
IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna siĊ wraz z upływem
terminu składania ofert.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawią ofertĊ zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w SIWZ.
2. Oferta musi byü podpisana przez osobĊ(y) upowaĪnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy wobec osób trzecich.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moĪe Īądaü Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich
te
dokumenty
mogą
byü
składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poĞwiadczane za zgodnoĞü z oryginałem przez
WykonawcĊ lub te podmioty.
4. Wykonawca ma prawo złoĪyü tylko jedną ofertĊ we własnym imieniu albo w imieniu
innego Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaü siĊ o udzielenie
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Īe ustanowią oni
pełnomocnika okreĞlając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnieĔ wobec
Zamawiającego, a złoĪona przez nich oferta spełniaü bĊdzie nastĊpujące
wymagania:
a)
wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o zamówienie przedłoĪą
dokument (np. pełnomocnictwo) okreĞlający co najmniej: strony wystĊpujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
siĊ o udzielenie zamówienia,
b)
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed zawarciem umowy),
Zamawiający wymagaü bĊdzie przedłoĪenia umowy regulującej współpracĊ
Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia,
c)
oferta wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o zamówienie musi byü
podpisana
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia,
d)
kaĪdy z wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia,
musi oddzielnie udokumentowaü fakt, Īe nie podlega wykluczeniu z
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postĊpowania na podstawie art. 24 ust 1, poprzez złoĪenie dokumentów
okreĞlonych w rozdziale VII ust. 1;
e)
w odniesieniu do wymogów okreĞlonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Zamawiający bĊdzie brał pod uwagĊ łączne uprawnienia wykonawców do
wykonywania czynnoĞci/działalnoĞci wchodzących w zakres zamówienia, ich
łączny potencjał techniczny, wiedzĊ i doĞwiadczenie, a takĪe ich łączną sytuacjĊ
ekonomiczną
i finansową.
f)
z treĞci formularza ofertowego powinno wynikaü, Īe oferta składana jest
w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających siĊ o udzielenie zamówienia,
w miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” naleĪy wpisaü nazwy
wykonawców
i dane umoĪliwiające ich identyfikacjĊ.
6. Oferta i załączniki do oferty (oĞwiadczenia Wykonawcy, zaĞwiadczenia z organów
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą byü podpisane
przez upowaĪnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym
w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
7. Zamawiający zaleca, by kaĪda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z załącznikami była zestawiona
w sposób uniemoĪliwiający jej samoistną dekompletacjĊ oraz uniemoĪliwiający
zmianĊ jej zawartoĞci bez widocznych Ğladów naruszenia.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treĞci oferty (w tym w załącznikach do oferty)
muszą byü parafowane (lub podpisane) własnorĊcznie przez osobĊ(y)
upowaĪnioną(e). Parafka (podpis) winna byü naniesiona w sposób umoĪliwiający
identyfikacjĊ
podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkĊ).
9. Zamawiający informuje, iĪ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół
postĊpowania jest jawny, z zastrzeĪeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoĪeniem
oferty.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. ZastrzeĪenie musi zostaü dokonane nie
póĨniej
niĪ w terminie składania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicĊ
przedsiĊbiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
naleĪy oznaczyü klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w
rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzieliü w formie
załącznika. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicĊ
przedsiĊbiorstwa”, a Wykonawca nie moĪe zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
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1. Miejsce i termin składania ofert:
1) OfertĊ wraz ze wszystkimi wymaganymi oĞwiadczeniami i dokumentami,
naleĪy umieĞciü w zamkniĊtej kopercie, zapieczĊtowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufnoĞci jej treĞci oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnoĞü do
terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna byü zaadresowana w nastĊpujący sposób:
Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej w WĄPIELSKU
Wąpielsk 59d
87 – 337 Wąpielsk
Oferta na postĊpowanie nr GOPS 272/1/2011
Nazwa postĊpowania: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Zapobieganie
wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną w Gminie Wąpielsk”
Nie otwieraü przed dniem 19.10.2011, godz. 10:00

3) Koperta poza oznakowaniem jak wyĪej powinna byü opatrzona dokładną nazwą
i adresem Wykonawcy.
4) OfertĊ naleĪy złoĪyü do dnia 19.10.2011 2011r. do godz. 10:00 w: Gminnym
OĞrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 56d, 87 – 337 Wąpielsk,
pokój nr 1.
5) Konsekwencje złoĪenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert
w terminie okreĞlonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6) Oferta złoĪona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
2. Miejsce i tryb otwarcia ofert
Publiczna sesja otwarcia ofert odbĊdzie siĊ w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy Wąpielsk p. nr 31 ( Sala Konferencyjna) w dniu 19.10.2011 r. o godz.
10:10.
2. Modyfikacja i wycofanie oferty:
1) Wykonawca moĪe wprowadziü zmianĊ do treĞci złoĪonej oferty pod warunkiem,
Īe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem składania ofert. Zmiana do oferty musi byü dokonana według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty, tj. musi byü złoĪona w zamkniĊtej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoĞci procedury
dokonania zmiany zawartoĞü koperty zostanie dołączona do oferty.
3) Wykonawca ma prawo wycofaü ofertĊ pod warunkiem, Īe Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie (oĞwiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert. Wycofanie oferty z postĊpowania nastąpi poprzez złoĪenie
9
Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną
w Gminie Wąpielsk”

pisemnego powiadomienia (oĞwiadczenia) w kopercie opatrzonej napisem
„WYCOFANIE” – według takich samych zasad, jakie obowiązują przy
wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:
Do składanego oĞwiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) naleĪy dołączyü
stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oĞwiadczenie do
wystĊpowania w imieniu Wykonawcy.
XIII.

OPIS
SPOSOBU OBLICZENIA CENY
OFERTOWEJ
ORAZ
INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BĉDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĉDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenĊ ofertową naleĪy rozumieü cenĊ w rozumieniu np. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z póĨn. Zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest podaü w formularzu ofertowym cenĊ oferty brutto,
netto oraz stawkĊ podatku Vat
3. W przypadku róĪnicy pomiĊdzy ceną ofertową brutto okreĞloną przez WykonawcĊ
słownie i liczbą np. w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie jako
prawidłową wartoĞü oferty okreĞloną słownie.

4. Cena ofertowa musi obejmowaü wszelkie koszty związane z realizacją umowy
z uwzglĊdnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków.
5. Rozliczenia pomiĊdzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane bĊdą w złotych
polskich. Łączną cenĊ ofertową naleĪy okreĞliü z dokładnoĞcią do dwóch miejsc
po przecinku.
XIV.

OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU
OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postĊpowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nie
odrzuconych na podstawie poniĪszych kryteriów.
Kryterium i jego znaczenie:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bĊdzie najniĪsza cena. Oferta najtaĔsza spoĞród
ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według
formuły:
(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = iloĞü punktów, gdzie:
Cn – najniĪsza cena spoĞród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaĨnik stały,
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100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreĞlonym w ustawie Pzp. i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyĪszą
liczbĊ punktów obliczoną według powyĪszego wzoru.
XV.

INFORMACJA O FORMALNOĝCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAû
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1.

Zamawiający poinformuje WykonawcĊ, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2.

W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzącego działalnoĞü w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią,
a wartoĞü złoĪonej przez niego oferty przekroczy dwukrotnoĞü kapitału
zakładowego spółki, wówczas przed zawarciem umowy Wykonawca ten
przedłoĪy dokument wymagany treĞcią art. 230 ustawy z dnia 15 wrzeĞnia 2000
r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z póĨn. zm.),
chyba, Īe ww. dokument został złoĪony przez WykonawcĊ w ofercie.

3.

Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający siĊ o udzielenie
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą,
w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust.
2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postĊpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, przedłoĪą stosowne pełnomocnictwo do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed zawarciem umowy,
Zamawiający wymagaü bĊdzie przedłoĪenia umowy regulującej współpracĊ
Wykonawców wystĊpujących wspólnie.

4.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, bĊdzie siĊ
uchylał od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalnoĞci, jakie muszą
byü dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertĊ
najkorzystniejszą spoĞród pozostałych ofert, chyba, Īe zaistnieją przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEĩYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleĪytego wykonania
zamówienia.
XVII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREĝCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
11
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1) Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach
okreĞlonych w Istotnych postanowieniach umowy – Załącznik nr 4 do
SIWZ.
2) Zamwiający przewiduje, Īe w przypadku obiektywnie pojawiających siĊ
okolicznoĞci potrzeby zmiany terminu lub iloĞci osób w poszczególnych
szkoleniach/kursach zawarta umowa z Wykonawcą moĪe ulec zmianie w tym
zakresie, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zmiany w umowie wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaĪnoĞci. Przy czym
Zamawiający zastrzega, Īe ogólna iloĞü osób przewidywana do objĊcia
wsparciem w formie szkoleĔ/kursów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (tj.
łącznie 22 osóby) nie ulegnie zmianie.
3) Zamawiający dopuszcza takĪe zmianĊ osoby/osób prowadzących
szkolenia/kursy, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególnoĞci
na wypadek choroby lub innej okolicznoĞci uniemoĪliwiającej osobie
prowadzącej szkolenie/kurs wykonywanie obowiązków wynikających z
umowy. Zmiana osoby prowadzącej szkolenie/kurs wymaga uzyskania
pisemnej zgody Zamawiającego oraz jest dopuszczalna pod warunkiem, Īe
osoba (zastĊpca) posiada takie same lub wyĪsze kwalifikacje, zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
XVIII.
POUCZENIE O ĝRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĉPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1) Wykonawcom przysługują Ğrodki ochrony prawnej okreĞlone w Dziale VI
ustawy Pzp.
2) Odwołanie w przedmiotowym postĊpowaniu przysługuje wyłącznie wobec
nastĊpujących czynnoĞci:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postĊpowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postĊpowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie wnosi siĊ w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynnoĞci Zamawiającego stanowiącej podstawĊ jego wniesienia – jeĪeli
zostały przesłane w sposób okreĞlony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w
terminie 10 dni – jeĪeli zostały przesłane w inny sposób.
4) Odwołanie wobec treĞci ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowieĔ
SIWZ wnosi siĊ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie ZamówieĔ Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
5) Odwołanie wobec czynnoĞci innych niĪ okreĞlone w pkt. 3 i 4 wnosi siĊ w
terminie 5 dni od dnia, w którym powziĊto lub przy zachowaniu naleĪytej
starannoĞci moĪna było powziąü wiadomoĞü o okolicznoĞciach stanowiących
podstawĊ jego wniesienia.
6) Odwołanie wnosi siĊ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym weryfikowanych za pomocą waĪnego kwalifikowanego
certyfikatu.
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną
czĊĞü:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – OĞwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartoĞci poniĪej 193 000 euro
pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego
„Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczna
w Gminie Wąpielsk”
Opis przedmiotu zamówienia
I. Usługi szkoleniowe Ğwiadczone w ramach niniejszego zamówienia muszą byü
wykonywane na terenie wskazanym w wymaganiach dla poszczególnych
rodzajów zajĊü.
II. Sale szkoleniowe muszą zapewniaü zachowanie warunków bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, iloĞü miejsca i wyposaĪenia umoĪliwiającego przeprowadzenie szkolenia
dla wskazanej kaĪdorazowo liczby osób oraz byü wyposaĪone co najmniej w
rzutnik, ekran i flipchart. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewniü sprzĊt
wymagany przy poszczególnych rodzajach zajĊü. Sale muszą byü czyste i
estetyczne, w bardzo dobrym stanie technicznym, z dostĊpem do toalety i
ewentualnie internetu (jeĞli wymaga tego szkolenie/kurs)
III. Przez wyĪywienie zamawiający rozumie: obiad, woda, kawa, herbata,ciastko
IV. Pod pojĊciem materiałów szkoleniowych zamawiający rozumie co najmniej: materiały
piĞmiennicze (zeszyt, długopis) i w zaleĪnoĞci od rodzaju szkolenia/kursu:
materiały w formie drukowanej opracowane przez prowadzacego, podrĊczniki,
skrypty, testy, arkusze üwiczeĔ.
V. Pomieszczenia, wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją szkoleĔ
muszą posiadaü aktualne logotypy: POKL, Unii Europejskiej z Europejskim
Funduszem Społecznym oraz informacjĊ o współfinansowaniu ze Ğrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plakaty do
oznakowania pomieszczeĔ oraz logotypy Zamawiający przekaĪe Wykonawcy w
dniu podpisania umowy.
VI. ZaĞwiadczenia o ukoĔczeniu szkoleĔ i kursów muszą zawieraü aktualne logotypy:
POKL, Unii Europejskiej z Europejskim Funduszem Społecznym oraz informacjĊ
o współfinansowaniu ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. W przypadku braku moĪliwoĞci umieszczenia ww. na
zaĞwiadczeniach, konieczne jest wydanie certyfikatów do kaĪdego zaĞwiadczenia
zawierających ww. informacje.
VII.

Wykonawca zobowiązany jest do bieĪącego informowania Zamawiającego o
niezgłoszeniu siĊ na szkolenie/kurs osoby skierowanej przez Zamawiającego, o
nieobecnoĞci na szkoleniu/kursie lub rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie w
14
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trakcie jego trwania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za udział
w szkoleniu/kursie tych osób.
VIII.

Wykonawca zobowiązuje siĊ do ochrony danych osobowych uczestników projektu
oraz przetwarzania tych danych jedynie dla potrzeb prowadzonych przez siebie
szkoleĔ/kursów.

IX. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia po zakoĔczonych szkoleniach/kursach
protokołów z zakoĔczenia szkoleĔ/kursów oraz kopii dokumentów związanych z
realizacją szkoleĔ/kursów, w tym: program szkoleĔ/kursów, dziennik zajĊü, listy
obecnoĞci, protokół odbioru wyĪywienia, protokół odbioru materiałów
szkoleniowych, protokół odbioru zaĞwiadczeĔ o ukoĔczeniu szkolenia/kursu,
zaĞwiadczenia o ukoĔczeniu szkolenia/kursu, ankiety ewaluacyjne, wzór
egzemplarza materiałów szkoleniowych, protokół z egzaminu i inne wymagane w
danym rodzaju szkolenia/kursu.
X. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania oryginalnych dokumentów
dotyczących realizacji szkoleĔ/kursów do 31 grudnia 2020r.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleĔ/kursów.
XII.

Ww. wymagania dotyczą wszystkich szkoleĔ/kursów składających siĊ na
przedmiot zamówienia, chyba Īe w poszczególnych punktach poniĪej zapisano
inaczej.

XIII.

Wymagania przy rodzajach szkoleĔ/kursów:

1. Dla 12 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne:
1) Szkolenie: „Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych”:
- szkolenie grupowe: 1 grupa
- liczba osób : 12
- liczba godz. szkolenia: 12 godz: 2 dni po 6 godz., w przedziale 8.00 – 14.00,
pn-pt
- termin szkolenia: w okresie paĨdziernik – listopa 2011r.
- realizacja szkolenia na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
- w cenie: wyĪywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów
- zakres programu szkolenia: poczucie wartoĞci/godnoĞci, budowanie postawy
asertywnej, pobudzenie aktywnoĞci.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
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Wymagania od trenera szkolenia:
- wykształcenie wyĪsze
- posiadanie uprawnieĔ psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu
psychologicznego
- doĞwiadczenie w realizacji szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
2) Szkolenie: „Doradztwo zawodowe”:
- szkolenie grupowe: 1 grupa
- liczba osób: 12
- liczba godz. szkolenia - 12 godz: 2 dni po 6 godz, w przedziale 8.00 – 14.00,
pn-pt
- termin szkolenia: w okresie paĨdziernik - listopad 2011r.
- realizacja szkolenia na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
- w cenie: wyĪywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów
- zakres programu szkolenia: długotrwałe bezrobocie i jego skutki (jak je
zrozumieü), umiejĊtnoĞci psychospołeczne osoby bezrobotnej (wyuczenie i
wzmocnienie), postawa lĊkowa, bezradna, pasywna i roszczeniowa (jak ją
przełamaü),, dokonywanie samooceny, rozpoznawanie potrzeb rynku,
planowania przyszłoĞci zawodowej, pracy zespołowej, komunikowania
siĊ

Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
Wymagania od trenera szkolenia:
- wykształcenie wyĪsze
- posiadanie uprawnieĔ psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu
psychologicznego
- doĞwiadczenie w realizacji szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem

3) Kurs „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”
- liczba osób : 7
- liczba godz. kursu: 80 godz. (w tym min. 16 godz. zajĊü praktycznych z
wykorzystaniem kas fiskalnych – 1 kasa fiskalna na 1 uczestnika), 10 dni po 8
godz., w przedziale 8.00 – 18.00, pn-sob
- termin kursu: paĨdziernik – listopad 2011r.
- realizacja kursu na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
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- w cenie kursu: wyĪywienie, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdów,
- zakres programu kursu: pojĊcie handlu, jego specyfikacja; zasady organizacji
sprzedaĪy, m.in. formy sprzedaĪy, lokal handlowy (wyposaĪenie, wnĊtrze);
zasady sprzedaĪy towarów, reklama; obsługa klienta; obliczania sklepowe;
obsługa kasy i innych urządzeĔ fiskalne (rodzaje urządzeĔ, zasady pracy,
podstawy prawne wprowadzenia urządzeĔ fiskalnych, zasady serwisowania,
praktyczne wykorzystanie urządzeĔ fiskalnych, wykonanie raportów i
sprawozdaĔ), egzamin.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
wykluczeniem
- zajĊcia praktyczne powinny zostaü przeprowadzone z wykorzystaniem róĪnych
urządzeĔ wspomagających sprzedaĪ (m.in. terminal płatniczy, drukarka fiskalna,
program komputerowy wspomagający system sprzedaĪy)
Wymagania od trenera kursu:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
wykluczeniem
- posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji – wykształcenie co
najmniej Ğrednie i przygotowanie pedagogiczne, posiadane ukoĔczone szkolenie
z zakresu obsługi i programowania kas fiskalnych potwierdzone legitymacją
serwisanta kas rejestrujących

4) Kurs „Kucharz małej gastronomii”
- liczba osób : 4
- liczba godz. kursu: 120 godz.(40 godz. teorii, 80 godz. praktyki), 15 dni po 8
godz., 8.00 – 18.00, pn-so
- termin kursu: w okresie paĨdziernik - listopad 2011r.
- realizacja kursu na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
- w cenie kursu: wyĪywienie, materiały dydaktyczne, odzieĪ robocza, zwrot
kosztów dojazdów
- sala do realizacji zajĊü praktycznych musi zawieraü minimum sprzĊtowe:
kuchniĊ gazową i elektryczną, taboret grzewczy gazowy, zmywarkĊ, kostkarkĊ do
lodu, piekarnik elektryczny i gazowy, mikser elektryczny, elektryczną maszynkĊ do
miĊsa, garnki i patelnie w iloĞci dostosowanej do wielkoĞci grupy, podrĊczny
sprzĊt kuchenny, zastawa stołowa
- zakres programu kursu: Zasady Īywienia; Technologia gastronomiczna;
Towaroznawstwo spoĪywcze; WyposaĪenie techniczne, Podstawy BHP, egzamin.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
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wykluczeniem
- zajĊcia praktyczne powinny zostaü przeprowadzone z wykorzystaniem w/w
sprzĊtów i w w/w warunkach
Wymagania od trenera kursu:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
wykluczeniem
- posiadającymi co najmniej 5- letnie doĞwiadczenia w pracy zawodowej

5) Kurs „Kierowca - operator wózków jezdniowych z napĊdem silnikowym”
- liczba osób : 1
- liczba godz. kursu: 67 godz. (47 godz. zajĊü teoretycznych, 20 godz. zajĊü
praktycznych), 9 dni po 8 godz., w przedziale 8.00 – 18.00, pn-so
- termin kursu: w okresie paĨdziernik - listopad 2011r.
- realizacja czĊĞci teoretycznej i praktycznej kursu na terenie miasta Rypin lub
gminy Wąpielsk
- w cenie kursu: wyĪywienie, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdów
- zakres programu kursu zgodny z minimum programowym zatwierdzonym przez
OĞrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach: typy stosowanych wózków
jezdniowych, budowa wózka, czynnoĞci operatora przy obsłudze wózków przed
podjĊciem pracy, czynnoĞci kierowcy w czasie pracy wózka, wiadomoĞci z zakresu
ładunkoznawstwa, wiadomoĞci z zakresu BHP, praktyczna nauka jazdy,
bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposaĪonych w te
urządzenia, wiadomoĞci o dozorze technicznym, egzamin.
- kurs musi ukoĔczyü siĊ egzaminem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu słuchacz otrzyma zaĞwiadczenie ukoĔczenia kursu w jĊzyku polskim i
angielskim oraz indywidualne zezwolenie na poruszanie siĊ wózkiem na
terenie zakładu pracy ze zdjĊciem
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- zezwolenie do prowadzenia przez WykonawcĊ szkoleĔ w zakresie objĊtym
przedmiotem zamówienia wystawione przez OĞrodek Doskonalenia Kadr w
Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego nadzorowany przez ministra
właĞciwego ds. gospodarki
- w procesie szkolenia praktycznego naleĪy stosowaü co najmniej dwa rodzaje
wózków, w tym jezdniowy wózek podnoĞnikowy. Wykonawca musi zapewniü do
realizacji szkolenia co najmniej jezdniowy wózek podnoĞnikowy oraz w związku
z realizacją modułu dotyczącego wymiany butli gazowej – wózek jezdniowy z
napĊdem gazowym
Wymagania od trenera kursu:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
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wykluczeniem
- wykładowy/ instruktorzy powinni posiadaü imienny certyfikat w zakresie
metodyki prowadzenia nauki jazdy i teorii na kursach dla kierowców wózków
jezdniowych wydany przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru
Technicznego
- osoba wskazana do prowadzenia zajĊü z zakresu „bezpiecznej obsługi –
wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych” powinna dodatkowo
posiadaü zaĞwiadczenie imienne w zakresie szkolenia teoretycznego i
praktycznego wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wydane przez
ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego.

6) Kurs „Prawa jazdy”
- liczba osób – 4
- liczba godz. kursu: 30 godzin zajĊü teoretycznych i 30 godzin zajĊü
praktycznych.
- termin kursu: paĨdziernik – grudzieĔ 2011r.
- realizacja kursu: zajĊcia edukacyjne teoretyczne na terenie miasta Rypin lub
gminy Wąpielsk, jazda praktyczna na placu manewrowym w Rypinie oraz we
Włocławku, na terenie miasta Rypina oraz miasta Włocławka, gdzie bĊdzie
odbywaü siĊ egzamin paĔstwowy po zakoĔczeniu nauki.
-w cenie kursu: wyĪywienie, materiały dydaktyczne, oraz zwrot kosztów
dojazdów.
Zamówienie obejmuje realizacjĊ kursu oraz opłatĊ za egzamin w wojewódzkim
OĞrodku Ruchu Drogowego we Włocławku. W przypadku negatywnego wyniku
dalsze koszty ponosi sam kursant.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów
- baza dydaktyczna do zajĊü teoretycznych i praktycznych

Wymagania od trenera kursu:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ,
- posiadający kwalifikacje
- posiadający uprawnienia

2. Dla 10 osób, z którymi zawarto umowy o udzielenie wsparcia w ramach
Programu AktywnoĞci Lokalnej:

1. Szkolenie: „Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych”:
- szkolenie grupowe: 1 grupa
- liczba osób : 10
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- liczba godz. szkolenia: 12 godz: 2 dni po 6 godz., w przedziale 8.00 – 14.00,
pn-pt
- termin szkolenia: w okresie paĨdziernik – listopad 2011r.
- realizacja szkolenia na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
- w cenie: wyĪywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów
- zakres programu szkolenia: poczucie wartoĞci/godnoĞci, budowanie postawy
asertywnej, pobudzenie aktywnoĞci.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
Wymagania od trenera szkolenia:
- wykształcenie wyĪsze
- posiadanie uprawnieĔ psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu
psychologicznego
- doĞwiadczenie w realizacji szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem

-

2. Indywidualna terapia psychologicza:
- liczba osób: 10
- liczba godz. terapii: 4 godz. na 1 uczestnika
- termin terapii: w okresie paĪdziernik - listopad 2011r.
- realizacja terapii na terenie miasta Rypin lub gminy Wąpielsk
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji terapii
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
Wymagania od prowadzącego terapiĊ:
- wykształcenie wyĪsze
- posiadanie uprawnieĔ psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu
psychologicznego
- doĞwiadczenie w prowadzeniu terapii
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
3. Grupowa terapia psychologiczna
- liczba osób : 10
- Liczba godzin : szkolenia 12 godz. – 2 dni po 6 godz. , 8.00-14.00 pn-pt
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- Termin szkolenia : paĨdziernik – listopad 2011
- Realizacja szkolenia na terenie miasta Rypin
- w cenie : wyĪywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów
- zakres programu szkoleniowego: długotrwałe bezrobocie i jego skutki ( jak je
zrozumieü), umiejĊtnoĞci psychospołeczne osoby bezrobotnej( wyuczenie i
wzmocnienie), postawa lĊkowa, bezradna, pasywna i roszczeniowa ( jak ją
przełamaü) , zasoby psychologiczne osoby bezrobotnej ( jak je wzmocniü)
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem
społecznym
Wymagania od trenera szkolenia:
- wykształcenie wyĪsze
- posiadanie uprawnieĔ psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu
psychologicznego
- doĞwiadczenie w realizacji szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego szkolenia
- doĞwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroĪonymi wykluczeniem

3) Kurs „Opiekunka osób starszych”
- liczba osób : 1
- liczba godz. kursu: 120 godz. (80 godz. teoria, 40 godz. praktyka), 15 dni po 8
godz,
w przedziale 8.00 – 18.00, pn-so
- termin kursu: w okresie paĨdziernik - listopad 2011r.
- realizacja czĊĞci teoretycznej i praktycznej kursu na terenie miasta Rypin lub
gminy Wąpielsk
- w cenie kursu: zwrot kosztów dojazdów, badanie lekarskie, wyĪywienie,
materiały dydaktyczne i odzieĪ ochronna
- zakres programu kursu: Podstawowe aspekty psychologiczno - pedagogiczne
opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi; Podstawy
anatomii i fizjologii człowieka; Gerontologia; PielĊgnacja i higiena osoby
starszej, chorej i
niepełnosprawnej; Zasady udzielania pomocy
przedmedycznej, Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeĔstwa i higieny
pracy opiekunek; zajĊcia praktyczne, egzamin.
Wymagania od Wykonawcy:
- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- zajĊcia praktyczne powinny uwzglĊdniaü co najmniej obserwacjĊ codziennej
pracy w Zakładzie OpiekuĔczo-Paliatywnym lub na Oddziale Paliatywnym
oraz opiekĊ w warunkach domowych zgodnie z wymogami NFZ w ramach
ĞwiadczeĔ pielĊgnacyjnych i opiekuĔczych
- zajĊcia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej powinny zostaü
zrealizowane w formie zajĊü praktycznych z wykorzystaniem fantoma
Wymagania od trenera kursu:
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- doĞwiadczenie w realizacji kursów i szkoleĔ, w tym w zakresie niniejszego
kursu
- doĞwiadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagroĪonymi
wykluczeniem
- posiadającymi co najmniej 5- letnie doĞwiadczenia w pracy zawodowej
- posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji - wykształcenie
medyczne
i przygotowanie pedagogiczne.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczĊü Wykonawcy)

OĝWIADCZENIE
wypełnia oddzielnie kaĪdy z Wykonawców wspólnie ubiegających siĊ
udzielenie zamówienia.

o

PrzystĊpując do udziału w postĊpowaniu o zamówienie publiczne
pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego
„Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczna w Gminie
Wąpielsk”
oĞwiadczamy, Īe:
nie podlegamy wykluczeniu z postĊpowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych .

................................., dn. .......................
.........................................................
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Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczĊü Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
DO PRZETARGU ……………………………….

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
 Pełna nazwa
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….


adres, nr telefonu i faksu, e-mail
..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………



nr konta bankowego, na które dokonywana bĊdzie płatnoĞü
..................................................................................................................................

My niĪej podpisani, oĞwiadczamy, iĪ w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego
„Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną w Gminie Wąpielsk”
składam(y) niniejszą ofertĊ.
2. OĞwiadczamy, Īe zapoznaliĞmy siĊ z dokumentacją przetargową udostĊpnioną
przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Īadnych zastrzeĪeĔ oraz, Īe
zamówienie bĊdzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego
okreĞlonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną
dalej SIWZ.
3. OĞwiadczamy, Īe spełniamy warunki udziału w postĊpowaniu okreĞlone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie spełniania tych warunków do oferty
załączamy dokumenty wymagane SIWZ.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za:
cenĊ oferty brutto ….…………………. zł (słownie:……………………………………
…………………………………………………………………………….…….……………..).
CenĊ
oferty
netto
…………………………………..zł
(słownie:
……………………………………………………………………………………………….).
Stawka VAT ……………………….
WartoĞü VAT……………………….
5. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w
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Rozdziale V SIWZ.
6. Przyjmujemy zasady płatnoĞci okreĞlone w Załączniku nr 4 do SIWZ Istotne
postanowienia umowy.
7. OĞwiadczamy, Īe nie zamierzamy/zamierzamy powierzyü1 wykonanie czĊĞci
zamówienia
podwykonawcom
w
zakresie:…………………………………………........
8. OĞwiadczamy, Īe nastĊpujące czĊĞci zamówienia zamierzam powierzyü
podwykonawcy (om)*:..............................................................................................
..................................................................................................................................
..
9. OĞwiadczamy, Īe polegamy na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych,
nastĊpujących podmiotów, które bĊdą brały udział w realizacji czĊĞci
zamówienia*
………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................
10. OĞwiadczamy, Īe polegamy na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych,
nastĊpujących podmiotów, które nie bĊdą brały udziału w realizacji czĊĞci
zamówienia*
……………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................
11. UwaĪamy siĊ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
12. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy siĊ do zawarcia umowy na
warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie okreĞlonym przez
Zamawiającego;
13. OĞwiadczamy Īe osoby, które bĊdą brały udział w podstĊpowaniu wymagania
zawarte w SIWZ.
14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną czĊĞü oferty są:
1) .................................................................
2) .................................................................
3) ……………………………………………….
................................., dn. .......................
...............................................................
..
1

niepotrzebne skreĞliü
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR
Umowa nr …………………..
na wykonanie zadania
„Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną w Gminie Wąpielsk”
zawarta w dniu ………………….., pomiĊdzy:
1. Gminnym OĞrodkiem Pomocy Społecznej w Wąpielsku , …………………………,
reprezentowanym przez ……………………….. – Kierownika Gminnego OĞrodka
Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2. …………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez WykonawcĊ na rzecz Zamawiającego
……………………………….. dla łącznej liczby ……………… osób, zwanych dalej
„szkoleniami”.
2. Szkolenia, o których mowa w pkt. 1 są przedmiotem projektu systemowego: „Zapobieganie
wykluczeniu poprzez aktywizacjĊ społeczną w Gminie Wąpielsk”, który jest
współfinansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oĞrodki pomocy społecznej.
§2
1. Szkolenia odbywaü siĊ bĊdą w nastĊpujących terminach:
a. dla 12 osób objĊtych kontraktami socjalnymi:
- Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych ………………………………
- Doradztwo zawodowe (grupowe) ………………………………………………
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera………………………………..
- Kucharz małej gastronomii…………………. …………………………………….
- Kierowca – operator wózków jezdniowych z napĊdem silnikowym………………

b. dla 10 osób objĊtych Programem AktywnoĞci Lokalnej:
- Indywidualna terapia psychologiczna ..……………………………………………
- Grupowa terapia psychologiczna …………………………………………………
- Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych…………………………………
- Opiekunka osób starszych …………………………………………………………
Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rypin”
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2. Szkolenia odbywaü siĊ bĊdą w ………………., w miejscu wskazanym przez WykonawcĊ.
§3
1. Za wykonanie szkoleĔ Zamawiający zapłaci wykonawcy łączną kwotĊ w wysokoĞci:
………………………………………………………………. brutto
(słownie:………………………………………………………………………….), w tym:
a) dla 12 osób objĊtych kontraktami socjalnymi:
- Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych ………………………………
- Doradztwo zawodowe (grupowe) ………………………………………………
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera………………………………..
- Kucharz małej gastronomii…………………. …………………………………….
- Kierowca – operator wózków jezdniowych z napĊdem silnikowym………………

b) dla 10 osób objĊtych Programem AktywnoĞci Lokalnej:
- Indywidualna terapia psychologiczna ..……………………………………………
- Grupowa terapia psychologiczna …………………………………………………
- Trening kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych…………………………………
- Opiekunka osób starszych …………………………………………………………

2. Wykonawca uwzglĊdnił w cenie oferty wszystkie koszty niezbĊdne do wykonania szkoleĔ.
3. NaleĪnoĞü bĊdzie płatna w ciągu 30 dni po przedłoĪeniu faktury/rachunku przez
WykonawcĊ za przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia, zgodnie z §3 pkt 1 i złoĪenia
dokumentacji z wykonanego szkolenia, okreĞlonej w niniejszej umowie §4 pkt 9.
4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana bĊdzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy:
……………………………………………………………………………….
§4
Wykonawca zobowiązuje siĊ do:
1. Wykonania czynnoĞci bĊdącej przedmiotem zamówienia z naleĪytą starannoĞcią z
uwzglĊdnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł.
2. Zapewnienia uczestnikom szkoleĔ materiałów szkoleniowych.
3. Ochrony danych osobowych uczestników szkoleĔ.
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4. Umieszczenia logo EFS, POKL i informacji o współfinansowaniu projektu przez UE na
materiałach szkoleniowych i wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją szkoleĔ.
5. Oznaczenia budynków i pomieszczeĔ, w których realizowane są szkoleniaia zgodnie z
informacją przekazaną przez Zamawiającego.
6. Zapewnienia sal szkoleniowych z iloĞüią miejsc i wyposaĪenia umoĪliwiającego
przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej kaĪdorazowo liczby osób oraz wyposaĪonych
co najmniej w rzutnik, ekran i flipchart. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewniü
sprzĊt wymagany przy poszczególnych rodzajach zajĊü. Sale muszą byü czyste i
estetyczne, w bardzo dobrym stanie technicznym, z dostepem do toalety i ewentualnie
internetu (jeĞli wymaga tego szkoleni/kurs)
7. Wykonawca zobowiązuje siĊ wyposaĪyü uczestników w: materiały piĞmiennicze (zeszyt,
długopis) i w zaleĪnoĞci od rodzaju szkolenia/kursu: materiały w formie drukowanej
opracowane przez prowadzacego, podrĊczniki, skrypty, testy, arkusze üwiczeĔ.
8. Wystawienia uczestnikom szkoleĔ zaĞwiadczeĔ potwierdzających udział w szkoleniach.
9. Dostarczenia po zakoĔczonych szkoleniach protokołów z zakoĔczenia szkoleĔ oraz kopii
dokumentów związanych z realizacją szkoleĔ, w tym: program szkoleĔ, dziennik zajĊü,
listy obecnoĞci, protokół odbioru wyĪywienia, protokół odbioru materiałów
szkoleniowych, protokół odbioru zaĞwiadczeĔ o ukoĔczeniu szkolenia, zaĞwiadczenia o
ukoĔczeniu szkolenia, ankiety ewaluacyjne, kopia materiałów szkoleniowych i inne
wymagane w danym rodzaju szkolenia (np. kopia kart jazdy przy prawie jazdy kat. B).
10. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o przeszkodach przy realizacji szkoleĔ, w
tym ryzyku zaprzestania realizacji szkoleĔ.
11. Przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleĔ do 31 grudnia 2020r., w sposób
zapewniający poufnoĞü i bezpieczeĔstwo.
12. Przestrzegania zasady równoĞci szans kobiet i mĊĪczyzn podczas realizacji szkoleĔ.
13. Zapewnienia ubezpieczenia uczestników projektu, na czas ich udziału kursach i
szkoleniach.
§5
Zamawiający zobowiązuje siĊ do:
1. Zapewnienia uczestników szkoleĔ.
2. Nadzorowania prawidłowego udziału uczestników szkoleĔ, w tym zapobiegania
moĪliwoĞci rezygnacji i monitoringu szkoleĔ.
3. UdostĊpnienia Wykonawcy danych osobowych uczestników w zakresie niezbĊdnym do
prawidłowej realizacji szkoleĔ.
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4. Przekazania Wykonawcy wzorów oznaczenia budynków i pomieszczeĔ, w których
realizowane są szkolenia oraz logotypów do oznaczenia materiałów szkoleniowych i
dokumentacji związanej z realizacją szkoleĔ.
5. Poinformowania Wykonawcy o zasadzie równoĞci szans kobiet i mĊĪczyzn.
6. Pokrycia całoĞci kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu w przypadku
rezygnacji uczestnika w trakcie jego realizacji.

§6
1. W razie nie wykonania lub nienaleĪytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo stosowaü
kary umowne w nastĊpujących przypadkach i wysokoĞciach:
a) za niewykonanie umowy w terminie, w tym poszczególnych szkoleĔ, Wykonawca zapłaci
karĊ umowną w wysokoĞci 1% wynagrodzenia całkowitego brutto za kaĪdy dzieĔ zwłoki,
b) za kaĪdorazowo stwierdzone nienaleĪyte wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci karĊ
umowną w wysokoĞci 100 zł brutto;
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on karĊ umowną w wysokoĞci 100%
wynagrodzenia całkowitego brutto.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyĪszającej karĊ umowną, Zamawiający moĪe Īądaü
odszkodowania uzupełniającego.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona usług związanych z przedmiotem zamówienia,
Zamawiający ma prawo, oprócz naliczenia kary umownej wykonania zlecenia zastĊpczego na
jego koszt.
4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne, mogą byü potrącone z naleĪnoĞci wynikających z
faktur/rachunków wystawionych przez WykonawcĊ, na co Wykonawca wyraĪa zgodĊ.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej waĪnoĞci formy pisemnej w
postaci aneksu.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§9
UmowĊ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaĪdej ze stron.

…………………………………..
Zamawiający

……..…………………………..
Wykonawca
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Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczĊü Wykonawcy)

OĝWIADCZENIE
OĞwiadczamy, Īe poszczególne osoby biorące udział w postĊpowaniu powinny
posiadaü minimum nastĊpujące doĞwiadczenie:
- DoĞwiadczenie prowadzącego indywidualną i grupową terapie psychologiczną oraz
trenera kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych oraz doradcĊ zawodowego - 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” – 2
lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Opiekunka osób starszych” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Kucharz małej gastronomii” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z napĊdem
silnikowym” – 2 lata
- DoĞwiadczenie trenera kursu „ Prawo jazdy” – 2 lata
Ponadto wykonawca powinien spełniaü wymóg wykonania w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeĪeli okres prowadzenia działalnoĞci jest krótszy – w tym okresie,
wykonał (tj. zrealizował i zakoĔczył) co najmniej 3 usługi szkoleniowe w zakresie zgodnym z
opisem przedmiotu zamówienia kaĪda.
................................., dn. .......................

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