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Strzelce Wielkie, dnia 2014-05-06

K.2621.1.2014

(znak sprawy)

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

1. Zamawiaja_cy zaprasza do ztozenia oferty w poste_powaniu o udzielenie zamowienia

publicznego o wartosci nie przekraczaj^cej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty

30 000 euro na wykonanie i zorganizowanie nast^puj^cej ustugi na podstawie art.4 pkt.8

ustawy Prawo zamowieri publicznych. ( Dz.U z 2013r poz. 907 ze zm).

Kursy zawodowe b^da. finansowane w co najmniej 70% ze srodkow publicznych w

rozumieniu art.5 ust.l ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U

Nr 157,poz.l240 z pozn.zm).

2. Przedmiotem zamowienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursow zawodowych

dla uczestnikow projektu pn.,,Aktywizacja spoteczno - zawodowa na terenie gminy Strzelce

Wielkie „ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitat Ludzki : Priorytet VII.

Promocja integracji spotecznej; Dziatanie 7.1. Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji;

Poddziafanie 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy

spotecznej.

2.1 Nazwy i kody dotycza.ce przedmiotu zamowienia okreslone we Wspolnym Stowniku

Zamowieri (CPV)

80530000-8 - ustugi szkolenia zawodowego

55520000-1 - ustugi dostarczania positkow
60140000-1 - nieregularny transport osob

2.2 Zamowienie obejmuje nast^pujqce cze;sci :

2.2.1 ,,Warsztaty kompetencji psychospotecznych "

Warsztaty kompetencji psychospotecznych prowadzone przez psychologa - liczba godzin
dydaktycznych 30 (godzina dydaktyczna - 45 minut ) dla 19 osob.
Zakres tematyczny warsztatow powinien obejmowac co najmniej :
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Projekt ,,Aktywizacj3 spoteczno-zawoiiowa na tcrenie gminv Strzelce Wieikie" wspotfinansowany ze srodkow Umi Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

1) Budowanie poczucia wtasnej wartosci.
a) czym jest poczucie wfasnej wartosci.
b) wptyw samooceny na nasze zycie.
c) sposoby na podniesienie poczucia wtasnej wartosci.
d) wzmocnienie wiary we wtasne mozliwosci.
e) zmiana postawy zyciowej.
2)Ksztattowanie postawy asertywnej:
a) czym jest asertywnosc.
b) asertywne przyjmowanie ocen.
c) przyje^cie aktywnej postawy w pokonywaniu zyciowych trudnosci.
3) Efektywna komunikacja:
a) charakterystyka procesu komunikacji.
b) technika i metody efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach miQdzyludzkich.
c) komunikacja werbalna i niewerbalna.
d) diagnoza swojego stylu komunikacji.
e) sztuka stuchania i analizowania wypowiedzi.
f) komunikacja asertywna.
4) Nauke, radzenia sobie ze stresem:
a) mechanizm oddziatywania stresu na organizm.
b) uswiadomienie uczestnikom indywidualnej podatnosci i odpowiedzi na stres.
c) odpornosc i radzenie sobie ze stresem.
d) sposoby optymalnego reagowania na biernosc i agresje^

Termin przeprowadzenia warsztatow lipiec- sierpieh 2014 roku.

2.2.2. Doradztwo zawodowe indywidualne

Doradztwo zawodowe indywidualne prowadzone przez doradce, zawodowego- liczba godzin
dydaktycznych - 5 ( godzina dydaktyczna = 45 minut } przeznaczonych dla jednego
uczestnika szkolenia, ia_cznie 95 godzin dydaktycznych dla 19 osob. Termin przeprowadzenia
indywidualnego doradztwa zawodowego czerwiec- lipiec 2014 roku.
Zakres tematyczny warsztatow:
Indywidualne planowanie kariery

2.2.3. ,,Kurs Minimum sanitarne " z kompletem badari lekarskich i specjalistycznych
Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie kursu dla 19 osob. Celem kursu jest
zapoznanie uczestniczek/uczestnikow z podstawowymi zagadnieniami higieny niezb^dnymi
przy produkcji zywnosci, przechowywaniu i obrocie srodkami produkcji, aspektami
higieniczno — sanitarnymi, profilaktyka. i rodzajami chorob zakaznych i zatruc pokarmowych.
tqczna liczba godzin dydaktycznych 24 ( godzina dydaktyczna^ 45 minut) Zakres tematyczny
kursu winien obejmowac teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy.
Termin przeprowadzenia kursu i badari lekarskich sierpieri 2014 roku.
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2.2.4. Kurs ,,Kierowca wozkow jezdniowych z nape^dem silnikowym"

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie kursu dla 7 osob .
Celem szkolenia jest nabycie uprawnieri do samodzielnego obstugiwania wozkow
jezdniowych z nap^dem silnikowym. tqczna liczba godzin dydaktycznych 59 ( godzina

dydaktyczna = 45 minut). Termin przeprowadzenia kursu wrzesieh 2014 roku.

Kurs musi spetniac wymogi zgodnosci programu z krajowymi standardami kwalifikacji
zawodowych i modutowych programow szkolenia zawodowego znajdujqcymi sie. na

internetowej bazie danych, zatozonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
www.standardyiszkolenia.praca.sov.pl

2.2.5. Kurs ,,Kasjer sprzedawca z obstugq kas fiskalnych"

Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie kursu dla 12 osob. Termin przeprowadzenia

szkolenia pazdziernik 2014 roku. Celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania pracy na

stanowisku kasjer sprzedawca z obstugq kas fiskalnych.

tqczna liczba godzin 30 dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut

Zakres tematyczny kursu powinien obejmowac co najmniej:

a) nawia,zanie kontaktu z klientem

b) sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie catego procesu sprzedazy

c) obstuga kasy fiskalnej, zaje.cia praktyczne na kasach fiskalnych

d) wystawianie faktur oraz innych pokwitowari

e) przyjmowanie reklamacji lub zwrotu

f) rozliczanie utargu

g) przyjmowanie, wydawanie lub zwrot towaru na magazyn

h) przeprowadzanie inwentaryzacji.

Termin przeprowadzenia kursu pazdziernik 2014 roku.

Kurs musi spetniac wymogi zgodnosci programu z krajowymi standardami kwalifikacji
zawodowych i modutowych programow szkolenia zawodowego znajduja,cymi sie, na
internetowej bazie danych, zatozonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej
www. st a n d a r dy i sz ko I e n i a. p r aca_._goyj)l
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2.3 Wykonawca winien zapewnic :
- kadre^ dydaktyczn$
-materiaty dydaktyczne (materiaty szkoleniowe oraz teczke_, notatnik I dtugopis dla kazdego
uczestnika kursu zawodowego oraz 1 komplet tak przygotowanych materiatow dla
Zamawiaj$cego).
- sale szkoleniowe wraz ze sprz^tem i materiatami niezb^dnymi do przeprowadzenia
kursow zawodowych odpowiednio dostosowane do ilosci uczestnikow,
- sprz^t i odziez ochronn$ oraz inne niezbe,dne materiaty do prawidtowej realizacji kursow
zawodowych,
- realizacjs zaj^c w dniach od poniedziatku do piqtku w jednej grupie,
- 2 przerwy w kazdym dniu kursow ( w tym jedna obiadowa), podczas ktorych
uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewniony jeden gor^cy positek w formie drugiego
dania z napojami oraz jedna przerwa kawowa {kawa, herbata, sok, woda mineralna, cukier,
ciastka, owoce),
- w przypadku 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 cze_sci zamowienia dopuszcza sie wt^czenie przez
Wykonawce_ uczestnikow kursu zawodowego do innej grupy szkoleniowej pod warunkiem
spetnienia wszystkich okreslonych w zaproszeniu do sktadania ofert wymogow w
szczegolnosci dotycz^cych organizacji zaje_c.

2.4 Wykonawca zobowiqzany jest do zamieszczenia informacji o fakcie wspotfinansowania
projektu ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
oznaczeh zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym zakresie w
miejscach realizacji wszystkich cze_sci zamowienia oraz na wszelkiego rodzaju dokumentach
wykorzystywanych przy realizacji zamowienia zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi oznaczania
projektow w ramach POKL , ktore sq dost^pne na stronie www.efs.gov.pl.

2.5 Wykonawca przeprowadzi ewaluacj^ kursow wsrod 100% Uczestnikow w oparciu o wzor
formularza ankiety ewaluacyjnej, ktory przedstawi do akceptacji Zamawiajqcemu co najmniej
na 5 dni przed rozpocz^ciem realizacji Przedmiotu Zamowienia.

2.6 Kursy zawodowe sktadaj^ce si^ na przedmiot zamowienia rnuszjj speiniac wymogi

zgodnosci programu z krajowymi standardami kwalifikacji zawodowych i modutowych

programow szkolenia zawodowego znajdujqcymi si$ w internetowej bazie danych, ztozonej

na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej www.standardyiszkolenia .praca.gov.pl

2.7. przeprowadzenie niezb^dnych badari lekarskich, jezeli specyfika kursu zawodowego

tego wymaga.

3. Termin realizacji zamowienia od czerwca do pazdziernika 2014 roku.

ul. Czestochowska 14, !)K i W S t r / e l r e W i e l k i e
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Projekt _Aktvwizac|a spoteczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wie'kie" wspAffinansowany Je 4rodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Fundusiu Spofec/nego

4. Warunki gwarancji:

5. Warunki ptatnosci: Polecenie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury po

przedstawieniu poprawnie wypetnionej dokumentacji z kursow i zatwierdzeniu protokotu

odbioru ustugi

6. Kryteria wyboru ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b^dzie si^

kierowat jedynie kryterium ceny tj. najnizsza cena waga kryterium - 100%.

7. Wymagania, jakie winni spetniac wykonawcy zamowienia w zakresie dokumentow o

oswiadczeri:

1) Oferta przygotowana zgodnie z wzorem tj. zat^cznik Nr 2;

2) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci

gospodarczej Jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.l pkt.2 ustawy, wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert , a w stosunku do osob fizycznych

oswiadczenie w zakresie art.24 ust.l pkt.2 ustawy;

J^Wpts do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewodzki Urzqd Pracy

wtasciwy ze wzgl^du na siedzib^ instytucji szkoleniowej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.Nr 69 z 2008 roku

poz. 415 z pozn. zm.);

4) Wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszafka wojewodztwa w

oparciu o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

8. Wzor umowy lub inne postanowienia umowy, ktore zostanq zawarte w jej tresci :zafa.cznik

do formularza ofertowego;

9. Sposob przygotowania oferty:

Oferte nalezy sporzgdzic na Formularzu Ofertowym stanowiqcym zafqcznik Nr 2 do
niniejszego Zaproszenia lub na wtasnym formularzu wg wzoru zamawiajqcego, w formie

pisemnej, ztozyc w zamkni^tej kopercte opisanej w nast^pujqcy sposob:

Realizator Projeklu
GMINNV OSROOEK POMOCY SPOtECZNEJ
W STRZELCACH WIELKICH

ul. Cz^stocfiowska 14, 98-337 Slrielce Wielkle
tel,: 034 311 07 78; fax: 034 371 35 50
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Projekt ..Aktywizacja spoteczno-zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie" wspdtfinansowany ze irodkbw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotectnego

Oferta na przeprowadzenie kursow zawodowych dla uczestnikow projektu pn.

wAktywizacja spoteczno - zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie „ realizowanego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki. Nie otwierac przed 2014-05-14

10. Miejsce i termin sktadania ofert :Oferte. nalezy ztozyc osobiscie lub za posrednictwem

poczty do dnia 2014-05-14 do godz.12.00 w siedzibie Zamawiajqcego Urza_d Gminy

Strzelce Wielkie

ul. CzQstochowska 14,

98-337 Strzelce Wielkie

Pokoj nr 5

11. Wyjasnienia dotycza.ce sktadania ofert mozna uzyskac w pok. nr 15 lub telefonicznie

pod nr 34/3110778 w godz. 9 -15 od poniedziatku do piqtku.

Osoba. uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si^ z Wykonawcami jest:

Mirostawa Oracz - Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

12. Oferta otrzymana przez Zamawiaj^cego po terminie sktadania ofert nie zostanie

uwzgl^dniona w poste_powaniu.

13. O wyniku poste.powania i terminie podpisania umowy zostanie poinformowany

Wykonawca pisemnie /faxem, ktorego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

/IZatqcznlkl:

1. DrukOferty
2. Wzor umowy

Reallzator Projektu
GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ

W STRZELCACH WIELKICH
ul. Cz^stochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
let.: 034 311 07 78; fax: 034 371 35 50


