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                                                                                               Strzelce Wielkie, dnia 2015-01-26 

K.2621.2.1.2014 

(znak sprawy) 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty    

30 000 euro na wykonanie i zorganizowanie usług.  

 Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 pkt.8 ustawy Pzp. ( Dz.U z 2013 roku poz. 

907 ze zm).  

Kursy zawodowe będą finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w 

rozumieniu art.5 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 

z 2013 roku ,poz.885 ze.zm). 

 

2.  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych 

dla uczestników projektu  pn.„Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Strzelce 

Wielkie „ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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 ośrodki pomocy 

społecznej. 

2.1 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV) 

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 
60140000-1 – nieregularny transport osób 
 
2.2 Zamówienie obejmuje następujące części : 
 
2.2.1 ,,Kurs magazyniera fakturzysty z obsługą kas fiskalnych’’ 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 10 osób. Celem kursu jest 
przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą kasy fiskalnej i komputera, w  
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tym programów fakturujących. Powinien on obejmować   zagadnienia z  zakresu  : przepisy prawne 
związane z zawodem magazyniera/sprzedawcy, elementy towaroznawstwa handlowego,  
 
 
dokumentacja handlowa i magazynowa, zasady BHP w jednostce handlowej, obsługa kas fiskalnych i 
terminala płatniczego, gospodarka magazynowa. 

Łączna liczba godzin  dydaktycznych 88 ( godzina dydaktyczna= 45 minut) Zakres tematyczny 
kursu winien obejmować teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy. 
Termin przeprowadzenia kursu :  luty 2015 rok. 
Kurs musi spełniać wymogi zgodności programu z krajowymi standardami kwalifikacji 
zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się na  
internetowej bazie danych, założonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 
 
 
2.2.2 ,,Kurs ABC działalności gospodarczej z podstawami małej księgowości’’ 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 12 osób . Celem kursu jest 
przygotowanie do założenia własnej firmy, samodzielnego rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej, organizowania działalności firmy w środowisku gospodarczym, zapoznanie się z 

zagadnieniami odpowiedzialności małego przedsiębiorcy. 

Łączna liczba godzin  dydaktycznych 30 ( godzina dydaktyczna= 45 minut) Zakres tematyczny 
kursu winien obejmować teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy. 
Termin przeprowadzenia kursu :  luty 2015 rok. 
Kurs musi spełniać wymogi zgodności programu z krajowymi standardami kwalifikacji 
zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się na  
internetowej bazie danych, założonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 
 

2.2.3 Doradztwo zawodowe indywidualne  
 
Doradztwo zawodowe indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego- liczba godzin 
dydaktycznych – 5 ( godzina dydaktyczna = 45 minut ) przeznaczonych dla jednego 
uczestnika szkolenia, łącznie 50 godzin dydaktycznych dla 10 osób.  
Termin przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego luty- marzec 2015 roku.  
Zakres tematyczny warsztatów: 
Indywidualne planowanie kariery 

2.2.4 „Warsztaty kompetencji psychospołecznych ‘’ 

Warsztaty kompetencji psychospołecznych prowadzone przez psychologa – liczba godzin 
dydaktycznych 30 (godzina dydaktyczna = 45 minut ) dla  10 osób. 
Zakres tematyczny warsztatów powinien obejmować co najmniej : 

 
1) Budowanie poczucia własnej wartości. 
a) czym jest poczucie własnej wartości. 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
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b) wpływ samooceny na nasze życie. 
c) sposoby na podniesienie poczucia własnej wartości. 
d) wzmocnienie wiary we własne możliwości. 
e) zmiana postawy życiowej. 
 
2)Kształtowanie postawy asertywnej: 
a) czym jest asertywność. 
b) asertywne przyjmowanie ocen. 
c) przyjęcie aktywnej postawy w pokonywaniu życiowych trudności. 
3) Efektywna komunikacja: 
a) charakterystyka procesu komunikacji. 
b) technika i metody efektywnej komunikacji w relacjach i kontaktach międzyludzkich. 
c) komunikacja werbalna i niewerbalna. 
d) diagnoza swojego stylu komunikacji. 
e) sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi. 
f) komunikacja asertywna. 
4) Naukę radzenia sobie ze stresem: 
a) mechanizm oddziaływania stresu na organizm. 
b) uświadomienie uczestnikom indywidualnej podatności i odpowiedzi na stres. 
c) odporność i radzenie sobie ze stresem. 
d) sposoby optymalnego reagowania na bierność i agresję. 
 

Termin przeprowadzenia warsztatów marzec 2015roku.  

2.2.5. „Kurs Minimum sanitarne ‘’ z kompletem badań lekarskich i specjalistycznych  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 10 osób. Celem kursu jest 
zapoznanie uczestniczek/uczestników z  podstawowymi zagadnieniami higieny niezbędnymi 
przy produkcji żywności, przechowywaniu i obrocie środkami produkcji, aspektami 
higieniczno – sanitarnymi, profilaktyką i rodzajami  chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych. 
Łączna liczba godzin  dydaktycznych 24 ( godzina dydaktyczna= 45 minut) Zakres tematyczny 
kursu winien obejmować teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy. 
Termin przeprowadzenia kursu i badań lekarskich  luty 2015 roku. 
 
2.2.6. Kurs  „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” 
 
 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 3 osób . 
Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do samodzielnego obsługiwania wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym. Łączna liczba godzin dydaktycznych 59 ( godzina 
dydaktyczna = 45 minut).  
Termin przeprowadzenia kursu kwiecień 2015  roku. 
Kurs musi spełniać wymogi zgodności programu z krajowymi standardami kwalifikacji 
zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się na  
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internetowej bazie danych, założonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 
 
2.2.7. Kurs ,,Kucharz małej gastronomii’’ 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 7 osób. Celem szkolenia jest 
opanowanie przez uczestników kursu podstawowych czynności niezbędnych do 
wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii, które obejmują: stosowanie zasad 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, przestrzeganie przepisów sanitarno-
epidemiologicznych, stosowanie zasad prawidłowego żywienia, obliczanie wartości 
odżywczej i energetycznej potraw, ocenianie przydatności surowców i półproduktów do 
obróbki kulinarnej, przeprowadzanie obróbki wstępnej i obróbki cieplnej, sporządzanie zup, 
sosów i potraw z różnych produktów oraz ciast, deserów i napojów, dobieranie dodatków do 
różnych potraw, obsługiwanie maszyn i urządzeń, podejmowanie prostych działań 
marketingowych. 

Termin przeprowadzenia kursu kwiecień-maj  2015roku. 
Kurs musi spełniać wymogi zgodności programu z krajowymi standardami kwalifikacji 
zawodowych i modułowych programów szkolenia zawodowego znajdującymi się na  
internetowej bazie danych, założonej na serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl 
 

2.3 Wykonawca winien zapewnić : 
- kadrę dydaktyczną 
-materiały dydaktyczne (materiały szkoleniowe oraz teczkę, notatnik I długopis dla każdego 
uczestnika kursu zawodowego oraz 1 komplet tak przygotowanych materiałów dla 
Zamawiającego). 
- sale szkoleniowe wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia     
kursów zawodowych  odpowiednio dostosowane do ilości uczestników, 
-  sprzęt i odzież ochronną oraz inne niezbędne materiały do prawidłowej realizacji  kursów 
zawodowych, 
- realizację zajęć w dniach  od poniedziałku do piątku w jednej grupie, 
- 2 przerwy w każdym dniu kursów ( w tym jedna obiadowa), podczas których 
uczestnikom/uczestniczkom zostanie zapewniony jeden gorący posiłek w formie drugiego 
dania z napojami oraz jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, sok, woda mineralna, cukier, 
ciastka, owoce), 
- w przypadku 1, 2,5,6 i 7 części zamówienia dopuszcza sie włączenie przez Wykonawcę 
uczestników kursu zawodowego do innej grupy szkoleniowej pod warunkiem spełnienia 
wszystkich określonych w zaproszeniu do składania ofert wymogów w szczególności  
 
dotyczących organizacji zajęć. 
 
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o fakcie współfinansowania  

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
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projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
oznaczeń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym zakresie w 
miejscach realizacji wszystkich części zamówienia oraz na wszelkiego rodzaju dokumentach 
wykorzystywanych przy realizacji zamówienia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania   
projektów w ramach POKL , które są dostępne na stronie  www.efs.gov.pl.  
 
2.5 Wykonawca przeprowadzi ewaluację kursów wśród 100% Uczestników w oparciu o wzór 
formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu co najmniej 
na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Zamówienia.  
 
2.6 Kursy zawodowe składające się na przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi 

zgodności programu z krajowymi standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych 

programów szkolenia zawodowego znajdującymi się w internetowej bazie danych, złożonej 

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

 

2.7. przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, jeżeli specyfika kursu zawodowego 

tego wymaga. 

3. Termin realizacji zamówienia od lutego do maja 2015 roku. 

 

4. Warunki gwarancji:…………………………………………………………………………………………………………. 

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

przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji z kursów i zatwierdzeniu protokołu 

odbioru usługi  

6. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena = 100% 

 

7. Wymagania, jakie winni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów o 

oświadczeń: 

1) Oferta przygotowana zgodnie z wzorem tj. załącznik Nr 1; 

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy , wystawiony nie wcześniej  

http://www.efs.gov.pl/
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w  stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy; 

3)Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd     Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:  Dz.U.z 2013 roku poz. 

674 ze. zm.); 

4) Wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka województwa w 

oparciu o ustawę o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

5) Doświadczeniem firmy w realizacji projektów szkoleniowo- doradczych dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wykonaniem minimum trzech usług  w okresie 

ostatnich trzech lat  potwierdzających należyte wykonanie usługi   wraz z załączonymi 

dowodami dotyczącymi tych usług – załącznik Nr 2) 

6) Harmonogram tematyki instrumentów aktywnej integracji tj. psycholog, doradca 

zawodowy, szkoleń podnoszących kwalifikacje, z uwzględnieniem opisu zawartego w 

przedmiocie zamówienia; 

 8. Wzór umowy lub inne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści ( 

załącznik do formularza ofertowego) 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego Zaproszenia lub na własnym formularzu wg wzoru zamawiającego, w formie  

pisemnej, złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Oferta na 

przeprowadzenie warsztatów i kursów zawodowych dla uczestników  projektu pn. 

„Aktywizacja  społeczno – zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie „ realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie otwierać przed 2015-02-03        

10. Miejsce i termin składania ofert :Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem 

poczty do dnia  2015-02-03 do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego  Urząd Gminy 

Strzelce Wielkie 

ul. Częstochowska 14, 

98-337 Strzelce Wielkie 

Pokój nr 5 
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11. Wyjaśnienia dotyczące składania ofert można uzyskać w pok. nr  15  lub telefonicznie 

pod nr 34/3110778 w godz. 9 – 15 od poniedziałku do piątku. 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

               Mirosława Oracz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

12. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie 

uwzględniona w postępowaniu. 

13. O wyniku postępowania i terminie podpisania umowy zostanie poinformowany 

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

 

 

Załączniki: 

1. Druk Oferty – wraz z umową 
2. Wykaz usług 
                                                                                                       Mirosława Oracz 
 
                                                                                            Kierownik GOPS w Strzelcach Wielkich 
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  Załącznik Nr 2 
 
 
                                                 WYKAZ  USŁUG 
 
Wykaz usług szkoleniowo – doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające , że usługa została wykonana 
należycie. 
 
 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia i miejsce 
jej wykonania 

Opis wykonywanych 
prac w ramach 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Data realizacji 
przedmiotu 
zamówienia 

Oznaczenie zamawiającego 
dla którego realizowany był 
przedmiot 
zamówienia(nazwa, adres 
,nr telefonu) 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


