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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie,
 tel. 29 7 617 395, faks 29 643 24 22, 

ops@rzekun.net 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
PROWADZONYM  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ZE ZM.) NA: 

organizację  i  przeprowadzenie  w  2013  roku  szkoleń  realizowanych  przez  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w  Rzekuniu   w  ramach  Projektu  systemowego „Aktywizacja  społeczno-zawodowa
osób  pozostających  bez  pracy  „Zacznijmy  od  nowa””  współfinansowanego  przez  Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał  Ludzki,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki
pomocy społecznej dla 13 osób (1 mężczyzny, 12 kobiet)
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ROZDZIAŁ I 
Opis przedmiotu zamówienia 
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  organizacja  i  przeprowadzenie  w  2013  roku  szkoleń
realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu  w ramach Projektu systemowego
„Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  „Zacznijmy  od  nowa””
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i  upowszechnianie
aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  dla  13  osób  (1  mężczyzny,  12  kobiet)
będących  osobami  bezrobotnymi,  niezatrudnionymi  lub  zatrudnionymi  zagrożonymi
wykluczeniem społecznych, korzystającymi z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. 

W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie 
szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie. 
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy 
CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe
CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
CVP: 80560000-7 Usługi szkoleniowe w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
 CPV: 80570000-0 Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego 
Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi
odrębną część: 
Część 1 - „Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw” 

1. Realizacja kursu Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw dla 3 osób odbywać się będzie w
terminie  od  1  października  2013  r.  do  30  listopada  2013  r.,  zgodnie  z  załączonym do  siwz
harmonogramem.

2. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw,
w tym jednej 20-sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku. 

3. Ilość godzin szkolenia - 50 godzin dydaktycznych.
4. Miejsce realizacji szkolenia - pomieszczenia na terenie miasta Ostrołęka. 
5. Warunki  lokalowe,  sale  szkoleniowe,  także  w  miejscu  szkolenia  praktycznego  oraz

wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p. poż. 
6. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków. 
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  uczestnikom  konieczne  materiały  szkoleniowe

(prezentacja  szkolenia  lub  podręcznik  zgodny  z  tematyką  szkolenia,  teczka  na  materiały
szkoleniowe, notes, długopis, ołówek z gumką - w tym jeden komplet do dokumentacji projektu),
harmonogram szkolenia oraz przerwy kawowe (herbata ,  kawa, napoje zimne, ciastka, woda,
soki,  owoce),  jak  również  catering  w  trakcie  realizacji  zajęć  teoretycznych  tj.  ciepły  posiłek
wydawany w miejscu prowadzenia zajęć. 

8. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013. 

9. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

10. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

11. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z
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powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 2 - „Opiekun osób starszych i chorych przewlekle” 
1. Realizacja kursu „Opiekun osób starszych i chorych przewlekle” dla 2 osób odbywać się będzie w

terminie  od  1  października  2013   do  10  grudnia  2013  r.  zgodnie  z  załączonym  do  siwz
harmonogramem. 

2. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw,
w tym jednej 20-sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku. 

3. Ilość godzin szkolenia - 60 godzin dydaktycznych.
4. Miejsce realizacji szkolenia - pomieszczenia na terenie miasta Ostrołęka. 
5. Warunki  lokalowe,  sale  szkoleniowe,  także  w  miejscu  szkolenia  praktycznego  oraz

wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p. poż. 
6. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków.
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  uczestnikom  konieczne  materiały  szkoleniowe

(prezentacja  szkolenia  lub  podręcznik  zgodny  z  tematyką  szkolenia,  teczka  na  materiały
szkoleniowe, notes, długopis, ołówek z gumką - w tym jeden komplet do dokumentacji projektu),
harmonogram szkolenia oraz przerwy kawowe (herbata ,  kawa, napoje zimne, ciastka, woda,
soki,  owoce),  jak  również  catering  w  trakcie  realizacji  zajęć  teoretycznych  tj.  ciepły  posiłek
wydawany w miejscu prowadzenia zajęć. 

8. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007 - 2013. 

9. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

10. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

11. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 3 - „ Kierowca wózka jezdniowego (widłowego)” 
1. Realizacja Szkolenia Kierowca wózka jezdniowego (widłowego) dla 3 osób odbywać się będzie w

terminie  od  1  października  2013  r.  do  30 listopada  2013  r.,  zgodnie  z  załączonym do  siwz
harmonogramem. 

2. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw,
w tym jednej 20-sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku. 

3. Ilość godzin szkolenia - 65 godzin dydaktycznych. 
4. Miejsce realizacji szkolenia - pomieszczenia na terenie miasta Ostrołęka wyposażone w sprzęt

komputerowy i oprogramowanie konieczne do przeprowadzenia szkoleń. 
5. Warunki  lokalowe,  sale  szkoleniowe,  także  w  miejscu  szkolenia  praktycznego  oraz

wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p. poż. 
6. Szkolenie  powinno  być  przeprowadzone  w  oparciu  o  program  zatwierdzony  pod  względem

merytorycznym  przez  najbliższy  terytorialnie  Urząd  Dozoru  Technicznego  lub  program
równoważny. 
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7. Osoby skierowane na szkolenie nie będą posiadały zaświadczenia lekarza medycyny pracy i
orzeczenia  psychologicznego  o  braku  przeciwwskazań  do  wzięcia  udziału  w  kursie  i
wykonywania  zawodu  kierowcy  wózków  jezdniowych  z  napędem  silnikowym,  na  które
Wykonawca  skieruje  uczestników  w  ramach  realizacji  zamówienia.  Koszt  badania  należy
uwzględnić w koszcie kursu. 

8. Szkolenie  dot.  obsługi  wózków jezdniowych powinno zawierać,  m.in.:  -  zajęcia  teoretyczne -
45h/os.,  [(typy  wózków  jezdniowych,  budowa  i  eksploatacja,  w  tym  moduł:  wymiana  butli
gazowych  -  8h/os.  (3h  teoria,  5h  praktyka)],  praktyczną  naukę  jazdy  wózkami  -  20h/os.
Wykonawca każdemu z uczestników zapewni swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. 

10. Szkolenie  musi  zakończyć  się  egzaminem  przed  komisją  Urzędu  Dozoru  Technicznego.  W
całkowitym  koszcie  szkolenia  należy  uwzględnić  egzamin  zewnętrzny  przed  komisją  Urzędu
Dozoru Technicznego.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  uczestnikom  konieczne  materiały  szkoleniowe
(prezentacja  szkolenia  lub  podręcznik  zgodny  z  tematyką  szkolenia,  teczka  na  materiały
szkoleniowe, notes, długopis, ołówek z gumką - w tym jeden komplet do dokumentacji projektu),
harmonogram szkolenia oraz przerwy kawowe (herbata, kawa, napoje zimne, ciastka, woda, soki,
owoce), jak również catering w trakcie realizacji zajęć teoretycznych  tj. ciepły posiłek wydawany
w miejscu prowadzenia zajęć. 

12. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013. 

13. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

14. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

15. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 4 - „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
1. Realizacja kursu  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 10 osób odbywać się

będzie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. zgodnie z załączonym do
siwz harmonogramem. Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy - handlowca, z
umiejętnością  obsługi  kasy  fiskalnej  oraz  programu  do  fakturowania.  Przygotowywanie
uczestników szkolenia, m.in. w zakresie: przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
organizacji  handlu  w gospodarce  rynkowej,  organizacji  sprzedaży detalicznej,  wykonywania  i
dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych, poznania przez słuchaczy teoretycznych
zagadnień  związanych  ze  stosowaniem  kas  fiskalnych  i  terminali  płatniczych  oraz
oprogramowania  do  fakturowania,  opanowania  praktycznej  obsługi  kasy  i  terminali,  nabycia
wiedzy  z  zakresu  wymagań  sanitarnych  w handlu.  Szkolenie  powinno  być  zorganizowane  z
wykorzystaniem modułowego programu szkolenia  zawodowego dla  zawodu sprzedawca (kod
zawodu  522107)  dostępnego  w  bazie  danych  prowadzonej  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki
Społecznej. 

2. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 7 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw,
w tym jednej 20-sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku. 
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3. Ilość godzin szkolenia - 30 godzin 
4. Miejsce realizacji szkolenia - pomieszczenia na terenie miasta Ostrołęka. 
5. Warunki  lokalowe,  sale  szkoleniowe  oraz  wykorzystywany  sprzęt  muszą  spełniać  wymogi  w

zakresie BHP i p. poż. 
6. Wykonawca zapewnia:  przerwy kawowe (kawa, herbata,  ciasteczka,  cukier,  śmietanka,  woda,

soki, owoce, itp.), catering – tj. ciepły posiłek wydawany w miejscu prowadzenia zajęć. 
7. Wykonawca zapewnia także: materiały szkoleniowe (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji

projektu), egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wykonanie
minimum sanitarnego z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych
(książeczka zdrowia). 

8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

9. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013.

10. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

11. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu.

12. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 5 - „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu” 
1. Realizacja kursu Kucharz małej  gastronomii  z elementami  cateringu dla 5 osób odbywać się

będzie w terminie od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r., zgodnie z załączonym do
siwz harmonogramem. Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu kucharza małej gastronomii.
Przygotowywanie  uczestników  szkolenia,  m.in.  w  zakresie:  -  przygotowania  materiałów  do
produkcji  podstawowego asortymentu  potraw i  napojów w małej  gastronomii,  -  sporządzania
podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii, - dobierania i posługiwania
się  sprzętem  oraz  obsługiwanie  maszyn  i  urządzeń  w  małej  gastronomii,  -  przyjmowania,
przechowywania, wydawania produktów spożywczych, półproduktów i innych artykułów w małej
gastronomii, - oceniania jakościowego surowców, półproduktów i potraw w małej gastronomii, -
przestrzegania  przepisów  sanitarno-epidemiologicznych,  bhp  i  p.poż.  obowiązujących  w
zakładach  zbiorowego  zatrudnienia,  -  obsługi  kas  fiskalnych,  -  zasad  cateringu,  -  zajęć
praktycznych.

2. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem przerw,
w tym jednej 20-sto minutowej na spożycie ciepłego posiłku. 

3. Ilość godzin szkolenia - 60 godzin dydaktycznych.
4. Miejsce realizacji szkolenia - pomieszczenia na terenie miasta Ostrołęka.
5. Warunki  lokalowe,  sale  szkoleniowe,  także  w  miejscu  szkolenia  praktycznego  oraz

wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p. poż.
6. Wykonawca zapewnia:  przerwy kawowe (kawa, herbata,  ciasteczka,  cukier,  śmietanka,  woda,

soki, owoce itp.), catering - ciepły posiłek wydawany w miejscu prowadzenia zajęć. 
7. Wykonawca zapewnia także : materiały szkoleniowe (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji

projektu), egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wykonanie
minimum sanitarnego z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych
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(książeczka zdrowia). 
8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków.
9. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013.
10. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
11. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację

szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

12. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 6 - „Kurs prawa jazdy kat. B”.
1. Realizacja Kursu prawa jazdy kat. B dla 4 osób odbywać się będzie - zgodnie z załączonym do

siwz harmonogramem -  w terminie  od 1 października 2013 r.  do 10 grudnia 2013 r.,  (część
praktyczna odbywać się będzie wg indywidualnych uzgodnień z instruktorem). 

2. Dzienny  wymiar  zajęć  dydaktycznych  nie  powinien  przekroczyć  8  godzin  zegarowych  z
uwzględnieniem przerw kawowych. 

3. Ilość godzin szkolenia - 60 godzin/os., w tym 30 godzin dydaktycznych (godzina zajęć równa się
45 minutom) i 30 godzin praktycznych (pełne godziny zegarowe – 60 minut). 

4. Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia dydaktyczne - pomieszczenie na terenie miasta Ostrołęka,
zajęcia  praktyczne -  plac manewrowy na terenie miasta Ostrołęka,  zajęcia w ruchu miejskim
Ostrołęka. 

5. Wykonawca  w  przypadku  zajęć  teoretycznych  zapewnia:  przerwy  kawowe  (kawa,  herbata,
ciasteczka, cukier, śmietanka, woda, soki, owoce itp.).

6. Warunki lokalowe oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi prawne w zakresie BHP i
p. poż. 

7. Wykonawca musi posiadać lub mieć możliwość dysponowania odpowiednią ilością pojazdów i
instruktorów  aby  w  terminie  wskazanym  w  pkt  1  niniejszej  części  przeszkolić  wszystkie
skierowane przez Zamawiającego osoby. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

9. Wykonawca do 15 grudnia 2013 roku skieruje wszystkie osoby, które zdały egzamin wewnętrzny
na egzamin Państwowy oraz dokona jego opłaty. 

10. Wykonawca zapewnia: sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe
(podręczniki  i  płyty  CD z testami egzaminacyjnymi,  w tym jeden dodatkowy do dokumentacji
projektu),  egzamin.  W koszt  Kursu  należy  wliczyć  opłatę  za  pierwszy  egzamin  teoretyczny i
praktyczny. 

11. Osoby skierowane na szkolenie nie będą posiadały zaświadczenia lekarza medycyny pracy o
braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w kursie Wykonawca skieruje uczestników w ramach
realizacji  zamówienia  na  ww badanie.  Koszt  badania  należy  uwzględnić  w oferowanej  cenie
kursu.

12. Osoby skierowane na szkolenie nie będą posiadały założonego Profilu Kandydata na Kierowcę.
13. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013.
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14. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  wykładowcy  i  instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

15. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu.

16. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 7 -  „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
1. Realizacja  kursu  Pierwsza pomoc przedmedyczna dla 13 osób odbywać się będzie w  dniu

27 września 2013 r.  lub 30 września 2013 r., zgodnie z załączonym do siwz harmonogramem.
Celem  szkolenia  jest  uzyskanie  przez  uczestników  szkolenia  teoretycznego  i  praktycznego
przygotowania  do  udzielenia  samodzielnej  pierwszej  pomocy przedmedycznej.  Szkolenie ma
przygotować  uczestników  do  zdobycia  umiejętności  udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.

2. Ilość godzin szkolenia - 8 godzin dydaktycznych/grupa.
3. Miejsce realizacji szkolenia – sala konferencyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu. 
4. Program szkolenia dla grupy powinien obejmować m.in.: aspekty moralne i prawne udzielania

pierwszej pomocy, schemat postępowania w przypadkach zagrożeń, jak dbać o bezpieczeństwo
własne  i  poszkodowanego,  jak  udzielać  pomocy  w  przypadku  zagrożenia  życia,  najnowsze
wytyczne  dotyczące  technik  resuscytacji,  ćwiczenia  praktyczne  -  metoda  układania
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR prowadzona na manekinie - osoba dorosła i dziecko,
posługiwanie się AED - automatycznym defibrylatorem.

5. Wykonawca zapewnia: przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, ciasto, cukier, śmietanka,
woda, soki, owoce itp. - zapewnia Zamawiający). 

6. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013. 

7. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

8. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne listy  obecności  z  każdego dnia szkolenia,  imienne listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

9. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu zdarzeń  losowych,  których  nie  można było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

Część 8 -  „Szkolenie z zakresu savoir-vivre”
1. Realizacja   szkolenie z zakresu savoir-vivre dla 13 osób odbywać się będzie w terminie od 1

października 2013 r. do 15 października 2013 r., zgodnie z załączonym do siwz harmonogramem.
Celem  szkolenia  jest  uzyskanie  przez  uczestników  szkolenia  teoretycznego  i  praktycznego
przygotowania do stosowania podstawowych zasad etykiety i  kultury zachowań w kontaktach
międzyludzkich. 
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2. Ilość godzin szkolenia - 21 godzin dydaktycznych/grupa. 
3. Miejsce realizacji szkolenia – sala konferencyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
4. Program szkolenia dla grupy powinien obejmować m.in.: podstawowe zasady etykiety i kultury

zachowań  w  kontaktach  międzyludzkich,  elementy  komunikacji  interpersonalnej:  powitanie,
przedstawianie  się,  tytułowanie,  właściwe  zachowania  na  rozmowie  kwalifikacyjnej  z
potencjalnym  pracodawcą  (kultura  wypowiedzi,  komunikacja  niewerbalna,  pytania,  kontakt
wzrokowy, dystans), właściwe zachowania w miejscach publicznych (restauracja, winda, autobus,
sklep itp.),  zasady dobierania właściwego stroju  do okoliczności,  w szczególności  pod kątem
rozmów kwalifikacyjnych i zatrudnienia (elegancka kobieta, elegancki mężczyzna, strój w pracy,
dodatki, najczęstsze uchybienia itp.). 

5. Wykonawca zapewnia: przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, ciasto, cukier, śmietanka,
woda, soki, owoce itp. - zapewnia Zamawiający). 

6. Zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe, program szkolenia - muszą być oznakowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013. 

7. Zajęcia  w  ramach  kursu  zrealizują  nauczyciele/instruktorzy  wykonawcy,  którzy  posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

8. W przypadku zlecenia organizacji i realizacji kursu, wykonawca będzie prowadził dokumentację
szkolenia,  tj.  imienne  listy  obecności  z  każdego  dnia  szkolenia,  imienne  listy  potwierdzające
poczęstunek,  imienne  listy  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  protokoły  z  egzaminów.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały dokumentów kursu. 

9. Wykonawca wyda pisemną opinię o każdym uczestniku biorącym udział w szkoleniu. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników szkolenia wyłącznie z

powodu  zdarzeń  losowych,  których  nie  można  było  wcześniej  przewidzieć  lub  w  przypadku
uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim
wypadku,  Wykonawcy  będzie  przysługiwać  tylko  wynagrodzenie  za  faktycznie  przeszkoloną
liczbę osób i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II 
Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym
oświadczenia,  załączniki  itp.)  zgodnie  z  rozdziałem  VI  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta  cenowa  musi  być  sporządzona  na  formularzu  oferty,  według  wzoru  stanowiącego

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony
dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału, pkt 2 Rozdziału IV oraz
pkt 5 Rozdziału VI niniejszej siwz. 

7. Jeżeli  do  reprezentowania  wykonawcy  upoważnione  są  łącznie  dwie  lub  więcej  osób,  kopie
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli  któryś  z  wymaganych  dokumentów  składanych  przez  wykonawcę  jest  sporządzony  w
języku obcym dokument taki  należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  Dokumenty
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 
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9. Zaleca  się,  aby  wszystkie  strony  oferty  były  ponumerowane.  Ponadto,  wszelkie  miejsca,  w
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie

mają zastosowania. 
13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
16. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, z tym, że: 1)

zewnętrzna koperta powinna być oznaczona czytelnie w następujący sposób: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. 

Oferta na organizację i  przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń realizowanych przez  Ośrodek
Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu  w  ramach  Projektu  systemowego  „Aktywizacja  społeczno-
zawodowa osób pozostających  bez  pracy „Zacznijmy od nowa””  współfinansowanego przez
Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  7.1,  Poddziałanie  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie
aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  dla  13  osób  będących  osobami
bezrobotnymi,  niezatrudnionymi  lub  zatrudnionymi  zagrożonymi  wykluczeniem  społecznym,
korzystającymi  z  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu.  Nie  otwierać  przed
18 września 2013 r. godz. 11.30 - bez nazwy i pieczątki wykonawcy.

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i  być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

17. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 16, Zamawiający nie
będzie ponosić  żadnej  odpowiedzialności  za nieterminowe wpłynięcie oferty.  Zamawiający nie
będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w Rozdziale X pkt 1. 

ROZDZIAŁ III 
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert. 
1) w  przypadku  wycofania  oferty,  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  ofertę  swą

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II pkt 16 ppkt 1) z dopiskiem
„wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając  zakres  i  rodzaj  tych  zmian,  a  jeśli  oświadczenie  o  zmianie  pociąga  za  sobą
konieczność  wymiany,  czy  też  przedłożenia  nowych  dokumentów  –  wykonawca  winien
dokumenty te złożyć . 

Powyższe oświadczenie i  ewentualne dokumenty należy zamieścić  w kopercie  wewnętrznej  i
zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 16 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna
powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 
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ROZDZIAŁ IV 
Oferty wspólne 

1. Wykonawcy  składający  ofertę  wspólną  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza. 

3. Pełnomocnik  pozostaje  w  kontakcie  z  Zamawiającym  w  toku  postępowania  i  do  niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania: 
1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz, 
2. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

1. dokumenty,  dotyczące  własnej  firmy,  takie  jak,  np.:  odpis  z  właściwego  rejestru,
oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  itp.  składa  każdy  z  wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 

2. dokumenty wspólne takie, jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, itp. składa pełnomocnik wykonawców w
imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

3. kopie  dokumentów dotyczących każdego z  wykonawców składających ofertę  wspólną
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania tych wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy,  który  nie  może być  krótszy,  niż  okres  obejmujący realizację

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

ROZDZIAŁ V 
Jawność postępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na

wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez  Zamawiającego,  przesłanie  kopii  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  z
wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez  zgody Zamawiającego  wnioskodawca  w trakcie  wglądu  do protokołu  lub  załączników w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści  złożonych
ofert. 

5. Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  wnioskodawcy  jest  z
przyczyn technicznych utrudnione,  w szczególności  z uwagi  na ilość żądanych do przesłania
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być
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one udostępnione. 
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia

dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania
lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji  wykonawca ma obowiązek wydzielić  z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

9. W  sytuacji,  gdy  wykonawca  zastrzeże  w  ofercie  informacje,  które  nie  stanowią  tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach,
jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

ROZDZIAŁ VI 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  z
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania
braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  mają
obowiązek złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do siwz. 
W  przypadku  składania  oferty  wspólnej  ww.  oświadczenie  składa  każdy  z  wykonawców
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania  (  dla  wszystkich  części  -  posiadają  wpis  do
Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych  zgodnie  z  art.  20  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i
instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U z 2008. Nr 69, poz. 415 ze zm.), dla
część nr 8 - posiadania przez Wykonawcę aktualnej jednorazowej zgody lub atestu Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy),

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że: wykonali lub wykonują należycie
w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  minimum  2  zamówienia/  usługi
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
4) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie
dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. oświadczenie  o spełnianiu  warunków udziału  w postępowaniu,  według  wzoru,  stanowiącego
załącznik  nr  3  do  siwz;  w  przypadku  składania  oferty  wspólnej,  ww.  oświadczenie  składa
pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną, 

2. wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,  z  podaniem ich rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca
wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające,
że usługi  te zostały wykonane należycie;  w przypadku składania oferty wspólnej,  wykonawcy
składający ofertę wspólną, składają jeden wspólny ww. wykaz. 

3. wykaz  osób  potwierdzający,  że  wykonawca  dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobami
posiadającymi  odpowiednie  kwalifikacje,  zawierający informacje na  temat:  zakresu czynności,
które  osoba  ta  będzie  wykonywała  w  przedmiocie  zamówienia,  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia,  wykształcenia,  posiadanych  certyfikatów  oraz  innych  dokumentów
potwierdzających wykształcenie, niezbędnych do realizacji zakresu szkoleń przedstawionego w
przedmiocie zamówienia  - załącznik nr 5 do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.

4. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. 

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej,

należy złożyć jeden dokument, 
2. odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 5 zdanie 2

siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV pkt 1 siwz), 
6. Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożą  oświadczeń  lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.
25  ust.  1,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, albo
konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  usługi  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np.
materiałów  reklamowych  i  informacyjnych)  zaleca  się  aby  stanowiły  one  odrębną  część,
niezłączoną  z  ofertą  w  sposób  trwały.  Dokumenty  takie  nie  będą  podlegały  ocenie  przez
Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ VII 
Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania całości zamówienia: od dnia 27.09.2013 r. do dnia 15.12.2013 r. 

ROZDZIAŁ VIII 
Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców z 
Zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 
15:15. 

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (na nr 29 643 24 22) oraz e-maila
(na adres  adamiecka@rzekun.net,  dorzolek@rzekun.net )   przy przekazywaniu następujących
dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 
2) modyfikacje treści siwz, 
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji  z  otwarcia  ofert,  o których mowa w art.  86

ustawy oraz odpowiedź Zamawiającego, 
4) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty i wyjaśnienie wykonawcy, 
5) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy i wyjaśnienie wykonawcy, 
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
8) informacja  o  poprawieniu  oczywistych  omyłek  pisarskich  oraz  oczywistych  omyłek

rachunkowych, 
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 
10) oświadczenie  wykonawcy  w  kwestii  wyrażenia  zgody  na  poprawienie  innych  omyłek

polegających  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

11) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy, 

12) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
13) zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  o  wykonawcach,  którzy  zostali  z

postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy PZP. 

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich  otrzymania.  Dowód  transmisji  danych  oznacza,  że  wykonawca  otrzymał  korespondencję
faksem  w  momencie  jej  przekazania  przez  Zamawiającego,  niezależnie  od  ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Dowód potwierdzenia otrzymania (wyświetlenia) wiadomości
e-mail oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję e-mailem w momencie jej przekazania
przez  Zamawiającego,  niezależnie  od  ewentualnego  potwierdzenia  faktu  jej  otrzymania.
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niesprawne  działanie  faksu  lub  poczty
elektronicznej wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim. W związku z czym wszelkie pisma,  dokumenty,
oświadczenia,  itp.  składane  w  trakcie  postępowania  między  Zamawiającym,  a  wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji  jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający
wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p.  Danuta

Orzołek, Koordynator projektu oraz p. Anna Damięcka, asystent koordynatora, tel. 29 76 17 395
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.30, fax 29 643 24 22. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa  w  pkt  9,  lub  będzie  dotyczyć  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz udostępnia na
stronie internetowej. 

14.  Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w ofertach,  Zamawiający  przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ IX 
Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto dla poszczególnych części zamówienia. 
2. Ocenie podlegać będzie cena, o której mowa w pkt 1. 
3. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Cena wykonania poszczególnych części zamówienia może być tylko jedna. 
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2
Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

ROZDZIAŁ X 
Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411
Rzekuń , pok. 4 (sekretariat), w terminie do dnia 18 września 2013 r., do godz. 11.00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wykonawca na wniosek otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty,  tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i
minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 września 2013 r., o godz. 11.30 w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń , pok. 3 (sala konferencyjna)

6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert  poda kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę
(firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące
ceny oferty na daną część. 

8. Informacje, o których mowa w pkt 7 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
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ROZDZIAŁ XI 
Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

Cena  najniższa
100 pkt

Cena oferty ocenianej

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5. W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści  złożonych  ofert  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu.

6. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  oczywiste  omyłki
rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonywanych  poprawek
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze
specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli  oferta  zawierać  będzie  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,
Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
10. Oferty  nie  odrzucone  zostaną  poddane  procedurze  oceny  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert

określonymi w siwz.
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w

siwz.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz  uzasadnienie  jej
wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację, 

2)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia

publicznego może być zawarta. 
13. W przypadku wystąpienia przesłanek,  o  których mowa w art.  93 ust.  1  ustawy Zamawiający

unieważnia postępowanie. 
14. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców,

którzy: 
1) ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed

upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert -

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone

przez  nich  plany,  projekty,  rysunki,  modele,  próbki,  wzory,  programy komputerowe  oraz  inne
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podobne materiały. 

ROZDZIAŁ XII 
Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz 
2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

ROZDZIAŁ XIII 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli  interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli  lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ww. ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej,  albo
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

4. Odwołujący przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1 do siwz

 

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA 

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz : 

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

........................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy) 

REGON ………………………………………………… NIP ………………………………………………............

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………….......

nr telefonu …………………………. nr fax ……………………………… e-mail ………………………………...
1. w związku z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i

przeprowadzenie w 2013 r.  szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  realizowanych  w  ramach  Projektu  systemowego
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dla  13
osób  (1  mężczyzny  i  12  kobiet)  będących  osobami  bezrobotnymi,  niezatrudnionymi  lub
zatrudnionymi  zagrożonymi  wykluczeniem  społecznych,  korzystającymi  z  pomocy  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzekuniu oferuję/emy realizację zamówienia za kwotę: 

Nr
częśc

i 

Szkolenie Łączna ilość
godzin

szkolenia 

Ilość
osób 

Oferowana
cena brutto

Cena netto Podatek VAT

1. Księgowość małych 
i średnich przedsiębiorstw

50 godzin
dydaktycznych

3

2. Opiekun osób starszych 
i chorych przewlekle

60 godzin
dydaktycznych

2

3. Kierowca wózka 
jezdniowego (widłowego)

65 godzin
dydaktycznych

3

4. Nowoczesny sprzedawca 
z obsługą kas fiskalnych

30 godzin
dydaktycznych

10

5. Kucharz małej gastronomii 
z elementami cateringu

60 godzin
dydaktycznych

5
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6. Kurs prawa jazdy kat. B 60 godzin/os.,
w tym 30
godzin

dydaktycznych
(godzina zajęć
równa się 45
minutom) i 30

godzin
praktycznych

(pełne godziny
zegarowe – 60

minut)

4

7. Pierwsza pomoc 
przedmedyczna

8 godzin
dydaktycznych

13

8. Szkolenie z zakresu savoir-
vivre

21 godzin
dydaktycznych

13

2. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. Oświadczam/y, że jestem/eśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

5. Oświadczam/y,  że w razie wybrania mojej/naszej  oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam/y,   że   powierzymy   podwykonawcom   wykonanie   następującej   części
zamówienia: ……………………………………………………………………………….........

                         (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

Ofertę składam/y na …………………….  kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się :
1. …………………………………...
2. …………………………………...
3. ……………………………….......
4. ……………………………….......
5. ……………………………….......

…………..................., dn …………………………......  ………………….................…………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty

wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

tel. 29 761 73 95
faks 29 643 24 22
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html 
ops@rzekun.net Strona 18 z 31

http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html
mailto:ops@rzekun.net


Załącznik nr 2 do siwz

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz :

………………………………………………………………………………………………………….......................
(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………........................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie w 2013 r.
szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanych w ramach Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających
bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dla 13 osób (1 mężczyzny, 12 kobiet) będących osobami bezrobotnymi,
niezatrudnionymi lub zatrudnionymi zagrożonymi wykluczeniem społecznych, korzystającymi  z pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………..................., dn …………………………......  ………………….................…………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty

wspólnej -podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 3 do siwz

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz :

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie w 2013 r.
szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanych w ramach Projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających
bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dla 13 osób (1 mężczyzny, 12 kobiet) będących osobami bezrobotnymi,
niezatrudnionymi lub zatrudnionymi zagrożonymi wykluczeniem społecznych, korzystającymi  z pomocy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
2. posiada wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………..................., dn …………………………......  ………………….................…………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty

wspólnej -podpis pełnomocnika wykonawców)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

tel. 29 761 73 95
faks 29 643 24 22
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html 
ops@rzekun.net Strona 20 z 31

http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html
mailto:ops@rzekun.net


Załącznik nr 4 do siwz

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz :

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  świadomy/i  odpowiedzialności  karnej
wynikającej  z  art.  233  kk,  przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne
na organizację i  przeprowadzenie w 2013 r.  szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  realizowanych  w  ramach  Projektu  systemowego
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dla 13 osób
(1  mężczyzny,  12  kobiet)  będących  osobami  bezrobotnymi,  niezatrudnionymi  lub  zatrudnionymi
zagrożonymi  wykluczeniem społecznych,  korzystającymi   z  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Rzekuniu 

oświadczam/y, że:

1) nie zalegam/y z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne bądź uzyskałem/liśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymano  nam w całości  wykonanie  decyzji  właściwego
organu,

2) w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy, wykonałem/lismy co najmniej po 2 zamówienia - usługi
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 
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Wykaz usług stanowi poniższa tabelka:

Lp. Rodzaj szkolenia (temat) Wartość
szkolenia

Liczba
przeszkolonych

osób

Termin
realizacji (data

rozpoczęcia
i zakończenia)

i miejsce
wykonania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…………..................., dn …………………………......  ………………….................…………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty

wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 5 do siwz

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz :

…………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby wykonawcy)

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  świadomy/i  odpowiedzialności  karnej
wynikającej  z  art.  233  kk,  przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne
na organizację i  przeprowadzenie w 2013 r.  szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  realizowanych  w  ramach  Projektu  systemowego
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” dla 13 osób
(1  mężczyzny,  12  kobiet)  będących  osobami  bezrobotnymi,  niezatrudnionymi  lub  zatrudnionymi
zagrożonymi  wykluczeniem społecznych,  korzystającymi   z  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Rzekuniu,  oświadczam/y,  że   osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania przedmiotu zamówienia stanowi poniższa tabela:

Lp. Imię i nazwisko Określenie zakresu
czynności, które osoba

będzie wykonywała
 

Wskazanie:
kwalifikacji zawodowych,

wykształcenia
wraz z informacją o dokumentach

potwierdzających powyższe i opisem
posiadanego doświadczenia.

1.

2.

3.

…………..................., dn …………………………......  ………………….................…………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty

wspólnej -podpis pełnomocnika wykonawców)
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Załącznik nr 6 do siwz

(wzór)

UMOWA  nr ………………..
 

Zawarta w dniu ................2013 r. pomiędzy:

Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu,  ul.  Kolonia  1B,  07-411  Rzekuń,  NIP  758-18-57-041

reprezentowanym przez:

Danutę Orzołek - Kierownika

Wiesławę Dzierżanowską – Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia w 2013 roku szkoleń realizowanych

przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzekuniu w  ramach  Projektu  systemowego  „Aktywizacja

społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

społecznej.

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest  szkolenie . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(w  zawieranej  umowie   Zamawiający   opisze  przedmiot  umowy  zgodnie  ze  Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia, obejmujący części  zamówienia, do realizacji których w wyniku

przeprowadzonego przetargu, wybrana została oferta  Wykonawcy, będącego stroną niniejszej

umowy).

2. W szkoleniu wezmą udział osoby skierowane przez Zamawiającego. W szkoleniu  nie mogą brać

udziału  inne osoby.
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3. W  przypadku,  gdy  wystąpi  okoliczność,  że  zbędnym  lub  niemożliwym  stanie  się

przeprowadzenie  szkolenia  dla  liczby  osób  wskazanych  w  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na

szkolenie.

4. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  imienny  wykaz,   zawierający  niezbędne  dane   osób

skierowanych na szkolenie.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zmiany osób skierowanych na  szkolenie  do

czasu  rozpoczęcia  szkolenia  oraz  w  czasie  jego  trwania,  jeżeli  będzie  możliwa  i  celowa

realizacja programu szkolenia. 

6. Wykonawca   zorganizuje  i  przeprowadzi  szkolenie  w   lokalu  na  terenie  miasta  Ostrołęka/

siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

7. O miejscu  prowadzenia szkolenia Wykonawca  poinformuje Zamawiającego na 7 dni  przed

rozpoczęciem szkolenia. 

8. Zamawiający powiadomi osoby skierowane o terminie rozpoczęcia i miejscu szkolenia.

§ 3.

1. W celu realizacji szkolenia Wykonawca  zapewni wszelki niezbędny sprzęt oraz materiały niezbędne

dla realizacji programu szkolenia. 

2. Wykonawca zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy i  ppoż.

3. Wykonawca zapewni:

1) realizację programu szkolenia obejmującego ilość godzin dydaktycznych/zegarowych zgodną z

opisem zamówienia,

2) prowadzenie  zajęć  szkoleniowych  zgodnie  z  przedstawionym  przez  Wykonawcę

harmonogramem  po  wcześniejszym  jego  zatwierdzeniu  przez Zamawiającego   zajęć

stanowiącym załącznik nr…  do umowy,

3) przestrzeganie dziennej liczby godzin zajęć szkoleniowych,

4) przeprowadzenie  szkolenia  przez  wykładowców  posiadających  kwalifikacje  i  uprawnienia

zgodne z programem szkolenia,

5) czynne  uczestnictwo  w  zajęciach  szkoleniowych  kadry  dydaktycznej  wyszczególnionej  w

ofercie,

6) materiały  dydaktyczne,  podręczniki  i  pomoce  naukowe  dla  każdego  uczestnika  szkolenia,

po ukończeniu którego staną się one własnością kursanta ( w tym jeden dla Zamawiającego do

dokumentacji projektu), 
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7) materiały własne i opracowania wykładowcy obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia

oraz jego cały cykl, spięte w estetyczny i trwały sposób oraz wydane kursantom w momencie

rozpoczęcia szkolenia,

8) sprzęt i  materiały do zajęć praktycznych, w czasie których każdy uczestnik szkolenia będzie

miał zapewniony do nich jednakowy dostęp,

9) odpowiednie warunki lokalowe: 

• sale  wykładowe  przystosowane  do  prowadzenia  zajęć  dydaktycznych  wyposażone

w niezbędne pomoce dydaktyczne (np. tablica, projektor),

• sale  i  miejsca  ćwiczeń  praktycznych  spełniające  wymagania  przepisów  bhp,

zaopatrzone  w  niezbędny sprzęt  do  przeprowadzenia  praktyki  zgodnie  z  tematyką

szkolenia;

10) w dniach zajęć szkoleniowych:

a) poczęstunek  dla  uczestników  szkolenia  w  postaci  kawy,  herbaty,  cukru,  śmietanki,

ciasteczek, wody, soków, owoców itp. 

b) catering tj. ciepły posiłek1

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

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

11) wydanie zaświadczeń, dyplomów lub certyfikatów uczestnikom szkolenia po jego zakończeniu;

dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji powinny być zgodne z

warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186 ze zm.)

4. Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczy

Zamawiającemu kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia

szkolenia2.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wywieszenia  w  sali  wykładowej  odpowiedniej  informacji

o  współfinansowaniu szkoleń ze środków unijnych zgodnej  z wytycznymi  dotyczącymi  oznaczenia

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  terminie  do  14  dni  kalendarzowych  od  zakończenia

szkolenia dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników.

Ww.  dokumenty  powinny  posiadać  informację  o  realizowaniu  szkolenia  w  ramach  Projektu

systemowego pt.  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od

1 Wypełniane w przypadku szkoleń dla których Zamawiający przewidział w SIWZ catering
2 Wypełniane w przypadku szkoleń dla których Zamawiający przewidział w SIWZ ubezpieczenie
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nowa”” współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego.  Jeżeli  nie  ma  możliwości  zamieszczenia  odpowiedniej  informacji  na

certyfikatach/zaświadczeniach/świadectwach (np. certyfikaty na drukach MEN), wydanie dodatkowego

zaświadczenia zawierającego tę informację. 

7. Wszelkie  dokumenty  wydawane  przez  Wykonawcę,  dotyczące  uczestnictwa  osób  w  szkoleniu,

powinny zawierać  informacje  zgodne z  wytycznymi  dotyczącymi  oznaczenia  projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na własny koszt dokumentacji związanej z realizacją

szkolenia w ramach niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność,

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów

związanych z projektem.

§ 4.

1. Ustala się, że opiekunem szkolenia/kursu ze strony Wykonawcy będzie  ……………………….

2. Nadzór  formalny  ze  strony  Zamawiającego  będzie  pełnić   Pani  Anna  Damięcka  –  asystent

koordynator projektu.

§ 5.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją

niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu prowadzenia zajęć szkoleniowych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca zostanie wezwany do niezwłocznego

ich usunięcia, a gdy nieprawidłowości te nie zostaną usunięte, Zamawiający może odstąpić od

zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów szkolenia/kursu.

§ 6.

1. Całkowitą, maksymalną wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę ………………………… zł

brutto (słownie: ………..…………złotych).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za faktycznie przeszkoloną ilość osób. 

3. Wykonawca  prowadzić  będzie  listę  obecności,  wymiar  godzin  i  tematy  edukacyjne,  rejestr

wydawanych  zaświadczeń  potwierdzających  ukończenie  kursu  i  zdobycie  kwalifikacji  oraz

sporządzi protokół z egzaminu.

4. Zapłata za szkolenie nastąpi w terminie 14 dni na  podstawie wystawionego przez Wykonawcę
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rachunku/faktury VAT wraz z zestawieniem faktycznie poniesionych wydatków składających się

na  kwotę  faktury  oraz  załączonym  wykazem  osób  przeszkolonych,  protokołem  z  egzaminu,

kserokopiami  zaświadczeń  o  ukończeniu  szkolenia,  listami  obecności  na  zajęciach  osób

skierowanych na szkolenie.

5. Płatność realizowana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

6. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy, nie wynikających z przyczyn

Zamawiającego, Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu odsetek ustawowych oraz kar

umownych.

7. W  przypadku  przerwania  szkolenia  z  przyczyn  niezależnych  od  osoby  skierowanej,  zapłata

za szkolenie ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.

§ 7.

1. Umowa obowiązuje od dnia ……………………. do dnia ………………………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia listy obecności uczestników szkolenia na każdych

zajęciach oraz sprawdzania obecności uczestników.

3. Uczestnicy własnoręcznym podpisem poświadczają swoją obecność na zajęciach. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazywania  list  obecności  Zamawiającemu  wraz  z

dokumentacją kursu.

5. Nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, przerwanie szkolenia przez osobę skierowaną

lub stwierdzenie innych przyczyn uniemożliwiających ukończenie szkolenia z winy szkolonego,

Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie po stwierdzeniu powyższych

okoliczności.

§ 8.

Wykonawca wyda każdemu  uczestnikowi szkolenia, po jego pozytywnym zakończeniu  zaświadczenie

ukończenia szkolenia oraz dokument potwierdzający zdobycie uprawnień lub umożliwiający przystąpienie

do egzaminu. Dokument winien spełniać  wymogi określone w  § 3 pkt 7 umowy. 

§ 9.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, a w szczególności: 

a) powierzenia wykonywania zamówienia osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji,

b) zwłoce związanej z rozpoczęciem szkolenia dłużej niż 7 dni kalendarzowych lub przerwie w

szkoleniu na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,
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c) niezapewnienia  odpowiednich warunków szkolenia.

2. W  razie  wystąpienia  istotnych  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych

okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie

należne z tytułu wykonania części umowy.

3. Z  tytułu  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy,  Zamawiający  naliczy

Wykonawcy kary umowne:

1) za  nie  dotrzymanie  przez  Wykonawcę  terminu  zakończenia  szkolenia  w  wysokości  5  %

wartości umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy,

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.

§ 10.

Wykonawca  oświadcza, że zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(t.j.  Dz.U.  z  2002  r.  nr  101,  poz.  926  z  późn.  zm.)  i  zobowiązuje  się  do  ich  przestrzegania   oraz

wykorzystania  danych  osobowych  uczestników  szkolenia  tylko  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji

umowy. 

§ 11.

Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy

wykonywaniu  czynności  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  i  oświadcza,  że  będzie  ich

przestrzegał.

§ 12.

Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę osobom trzecim.  

§ 13.

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§ 14.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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§ 15.

W  przypadku  sporów  powstałych  na  tle  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  strony  ustalają,  iż

miejscem dla ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo Sąd w Ostrołęce.

§ 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedną otrzymuje Wykonawca,

a dwie Zamawiający.

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

................................................
 Zamawiający  

                                                               ..
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Załącznik nr 7 do siwz

HARMONOGRAM KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

CZAS TRWANIA KURSÓW/SZKOLEŃ  ZAWODOWYCH

27.09.2013 r. – 15.12.2013 r.

Kursy zawodowe i szkolenia:

lp. Nazwa 
Czas trwania kursu3

Wrzesień 2013 Październik 2013  Listopad 2013 Grudzień 2013

1. Księgowość małych i 

średnich przedsiębiorstw

2. Opiekun osób starszych i

chorych przewlekle

3. Kierowca wózka 

jezdniowego (widłowego)

4. Nowoczesny sprzedawca

z obsługą kas fiskalnych

5. Kucharz małej 

gastronomii z 

elementami cateringu

6. Kurs prawa jazdy kat. B 

(30 godzin teoria i 30 

godzin praktyka)

7. Pierwsza pomoc 

przedmedyczna

8. Szkolenie z zakresu 

savoir-vivre

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Szczegółowy harmonogram kursów ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcami
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