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I. Informacje ogólne 
 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7,  16-100 Sokółka, tel. 85 711 

20 64, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów 
w zakresie prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a 
także  pilarza - drwala dla uczestników Projektu: „Program wsparcia społeczno - 
zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ. 

2. Przedmiotowe zamówienie publiczne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

3. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej pzp. 

4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie pięciu kursów w następującym zakresie: 

1) PRAWA JAZDY KAT. B 

2) PRAWA JAZDY KAT.C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA 
PRZEWÓZ RZECZY 

3) SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ 
4) WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI  

5) PILARZ – DRWAL 
 

2. REGULACJE DOTYCZĄCE  WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
1) Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu program kursu, który winien być 

zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
z 17 lutego 2012 r., poz. 186) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku 
pracy (Dz. U. z 2010 nr 177, poz. 1193). 

2) Uczestnikami szkolenia będą osoby pełnoletnie uczestniczące w projekcie: „Program 
wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sokółce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, jednak nie więcej niż 
o 2 osoby w zakresie każdego z kursów. 

4) Celem intensyfikacji szkoleń oraz przeciwdziałania rozciągnięciu szkolenia w czasie, 
zajęcia powinny być realizowane wg planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej 
niż 30 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 5 razy w tygodniu, nie mniej niż po 
6 godzin zegarowych dziennie i nie więcej niż po 10 godzin zegarowych dziennie. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji przebiegu 
szkolenia, na którą składać się będą: 

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: tematy i wymiar godzin zajęć 
edukacyjnych, listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis uczestnika 
szkolenia, 

b) protokół i kartę ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz 
egzaminu końcowego (o ile zostały przeprowadzone), 

c) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i 
nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę szkolenia oraz datę 
wydania zaświadczenia). 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających 
realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, 
harmonogram, dokumenty związane z kosztami kursu, listy obecności uczestników, do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu 
realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji 
szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca 
realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 
lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
(Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od 
dnia zakończenia kursu, następujących dokumentów: 
a) oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia; 

b) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie; 
c) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia; 

d) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów 
potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczone za 
zgodność z oryginałem; 

e) kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem; 

f) kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem; 
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g) oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów 
dydaktycznych; 

10) Wykonawca, w trakcie realizacji zajęć zapewni dla każdego z uczestników każdego 
z kursów: 

a) ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości 10 000 zł 
przypadającej na osobę. 

b) pakiety edukacyjne - pakiet powinien zawierać: materiały dydaktyczne, materiały 
biurowe (teczka skrzydłowa A4: teczka wykonana z twardej tektury o grubości min. 
1 mm, powlekana folią polipropylenową, zeszyt w twardej okładce w kratkę A5, 
min. 86 kartek), artykuły piśmiennicze (długopis). Pakiety przechodzą na własność 
uczestników kursu. Koszt pakietów należy uwzględnić w cenie szkolenia; 

c) jedną przerwę kawową każdego dnia szkoleniowego obejmującą serwis kawowy 
(tj. kawę, herbatę, wodę mineralną, drożdżówkę lub ciasteczka); 

d) każdego dnia szkoleniowego: obiad składający się z II dania i kompotu  (dotyczy III, 
IV i V części zamówienia). 

11) Wykonawca ma obowiązek przekazania po jednym egzemplarzu materiałów 
szkoleniowych i dydaktycznych Zamawiającemu. 

12) Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie 
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: 
a) nie zgłoszeniu się uczestników na kurs, 

b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności 
skierowanych osób, 

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 
13)    Kursy winny być prowadzone przez wykładowców posiadających kwalifikacje 

i uprawnienia zgodne z programem szkolenia, praktyczne prowadzenie zajęć 
szkoleniowych powinno mieć odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia, którego kserokopia 
potwierdzana jest za zgodność z oryginałem i przekazana Zamawiającemu. 

14) Wykonawca ma obowiązek poddaniu się kontroli dokonanej przez Zamawiającego oraz 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy oraz zapewnienia 
kontrolującym prawa wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją danego 
kursu. 

15)    Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z zasadami 
zawartymi we wzorze umowy. 

16) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) 
przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na kurs. 

17) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 
określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

18) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
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19) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której 
realizację zamierza powierzyć  podwykonawcom, tj. winien wskazać zakres czynności 
jakie powierzy podwykonawcy [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na 
formularzu ofertowym]. 

20)    Nazwa i kod CPV: usługi szkoleniowe – 80.50.00.00-9; usługi szkolenia zawodowego –
80.53.00.00-8. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia na pięć części: 

 

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
KURS PRAWA JAZDY KAT. B 

 
1. Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 20 uczestników Projektu. 

2. Kurs powinien obejmować 30 godz. zajęć teoretycznych, 30 godzin po 60 minut zajęć 
praktycznych. 

3. Zajęcia teoretyczne: 
 Przepisy ruchu drogowego, 

 Podział znaków i sygnałów drogowych i ich znaczenie, 
 Ruch pojazdów i pierwszeństwo przejazdu, 

 Zachowanie wobec pieszych, rowerzystów oraz na przejazdach kolejowych 
i tramwajowych, 

 Prędkość i hamowanie, 
 Technikę kierowania pojazdem, 

 Budowę pojazdów silnikowych, 
 Pierwszą pomoc w wypadkach drogowych, 

 Filmy dydaktyczne, 
4. Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje: 

 wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, 
 koszty badań lekarskich umożliwiających przystąpienie do kursu prawa jazdy, 

 koszty pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu, 
  koszty związane z prowadzeniem zajęć z pierwszej pomocy, 

  koszty administracyjne, 
 koszty eksploatacji samochodu/samochodów,  

  koszty egzaminu wewnętrznego, 
  koszty opłat pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, 
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5. Kurs na prawo jazdy kat. B powinien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów 
stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012 poz. 995). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pomocy uczestnikom szkolenia przy tworzeniu Profilu 
Kandydata Na Kierowcę. 

7. Zajęcia dydaktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Sokółki. Zajęcia praktyczne (plac 
manewrowy, zajęcia w ruchu miejskim) na terenie miasta Sokółki  i Białegostoku, Suwałk 
(w zależności od tego, gdzie odbywał się będzie egzamin na prawo jazdy), z zastrzeżeniem 
iż Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia uczestników z Sokółki do 
Białegostoku lub Suwałk i z powrotem na swój koszt.  

8. Kurs prawa jazdy kat. B przeprowadzony zostanie w miesiącach  kwiecień  – 15 czerwiec 
2015 r. (kurs bez obiadów tylko z serwisem kawowym podczas zajęć teoretycznych, które 
powinien zapewnić Wykonawca). 
 

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
KURS PRAWO JAZDY KAT.C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA NA PRZEWÓZ 

RZECZY 
 

1. Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy dla 10 
uczestników Projektu. 

2. Termin realizacji szkolenia nie wcześniej niż 16 marzec 2015 r., zakończenie: nie później 
niż 15 czerwiec 2015 r. 

3. Kurs prawo jazdy kat. C powinien obejmować 20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godzin po 
60 minut zajęć praktycznych. 

4. Kurs kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy powinien obejmować: 
a) Części podstawowej - 195 godzin zajęć teoretycznych 

b)  Części specjalistycznej: 
  65 godzin zajęć teoretycznych, 

 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym, 
 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. 

5. Kurs powinien zakończyć się egzaminem państwowym uprawniającym do uzyskania 
świadectwa kwalifikacji zawodowej. 

6. Kurs bez obiadów tylko z serwisem kawowym podczas zajęć teoretycznych, które powinien 
zapewnić Wykonawca. 

7. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców 
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(Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1019), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2011r, Nr 30, poz. 151 z póź. zm) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602) oraz Rozporządzeniem Infrastruktury z 
dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 
(Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314.). 

8. Program kursu prawo jazdy kat. C powinien zawierać bloki tematyczne (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 
lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1019) z zakresu: 
przepisów ruchu drogowego, techniki i kierowania pojazdem samochodowym 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, obsługi technicznej i czynności 
kontrolno – obsługowe, budowy i działania mechanizmów, zasad przewozu osób 
i ładunków, przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych, kierowania pojazdem 
samochodowym w ruchu miejskim i w terenie niezabudowanym, wykonywanie zadań na 
placu manewrowym, zajęć praktycznych. 

9. Program kursu kwalifikacji wstępnej do przewozu rzeczy powinien zawierać bloki 
tematyczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. 
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 314) z zakresu: kształcenia zawodowego w zakresie racjonalnego kierowania 
pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym: znajomość właściwości 
technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu, umiejętność 
optymalizacji zużycia paliwa, umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku 
z przewożonym towarem, umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku 
z przewożonym towarem, umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom, umiejętność 
prawidłowego mocowania ładunków, kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności 
stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego, kształcenie 
zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym 
bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska, kształcenie zawodowe 
w zakresie obsługi i logistyki w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku 
w przewozie drogowym i jego organizacji. 

10. W ramach szkolenia Wykonawca zapewnia: 
 badania lekarskie w tym badania lekarza medycyny oraz badania psychologiczne, 

 na zajęciach teoretycznych przerwę kawową w tym; kawa, herbata, zimne napoje, woda, 
ciastka, 

 zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych 
instruktorów, 

 odpowiedni samochód ciężarowy do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym 
zapewniającym odpowiedni poziom kursu, 

 opłacenie pierwszego egzaminu na kat. C, po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej 
przystąpienie do egzaminu teoretycznego, 

 wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu prawo jazdy kat. C zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1019), 
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 wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. 
w sprawie szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 Nr 53 
poz. 314). 

11. Zajęcia dydaktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Sokółki. Zajęcia praktyczne (plac 
manewrowy, zajęcia w ruchu miejskim) na terenie miasta Sokółki  i Białegostoku, Suwałk 
lub Łomży (w zależności od tego, gdzie odbywał się będzie egzamin na Prawo jazdy), 
z zastrzeżeniem iż Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia uczestników 
z Sokółki do Białegostoku, Łomży lub Suwałk i z powrotem na swój koszt.  

  

III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

1. Miejsce szkolenia: granice administracyjne miasta Sokółka 
2. Termin szkolenia: kwiecień –  15 czerwic 2015 r.   

3. Ilość uczestników szkoleń: 10 osób, 
4. Zajęcia odbywać się powinny w jednej grupie szkoleniowej. 

5. Program zajęć teoretycznych i praktycznych powinien obejmować - 100 godz. zajęć 
szkoleniowych, w tym 64 godzin zajęć teoretycznych, 36 godzin zajęć praktycznych. 

6. Zajęcia praktyczne obejmować powinny: 

 14 godz. kas fiskalnych, 

 16 godz. praktycznego poznania zawodu sprzedawcy, 

 6 godz. komputera w handlu 
7. Program szkolenia musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl ). 

8. Zakres tematyczny szkolenia powinien zapewnić w szczególności nabycie wiedzy 
w zakresie: 

 zasad przestrzegania higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością;  

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej;  
 organizacji handlu w gospodarce rynkowej;  

 wyposażenia punktu sprzedaży detalicznej; 
  organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów; 

  wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych;  
 obsługiwania klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej;  

 praktycznej obsługi kas fiskalnych, czujników kodów kreskowych, terminali kart 
płatniczych; 

 komputer w handlu. 
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9. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu 
zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
z 17 lutego 2012 r., poz. 186). 

10. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia badania lekarskie z książeczką 
sanitarną w celu skierowania ich skierować na zajęcia praktyczne do sklepu spożywczego. 

11. Kadra dydaktyczna powinna posiadać kwalifikacje lub doświadczenie dotyczące 
przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca zapewni (opłaci) każdemu uczestnikowi szkolenia (z uwzględnieniem pkt 
10 zawartym podrozdziale  „Regulacje dot. wszystkich części zamówienia”):  

a) sale wykładowe na terenie miasta Sokółki, 
b) niezbędny sprzęt - komputery z niezbędnym do przeprowadzenia kursu 

oprogramowaniem, 
c) kasy fiskalne. 

 

IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 

WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI 
1. Miejsce szkolenia: granice administracyjne miasta Sokółka. 

2. Przewidywany termin szkolenia: kwiecień –  15 czerwic 2015 r.  (dokładny termin 
rozpoczęcia szkolenia zostanie wyznaczony według zapotrzebowania Zamawiającego, 
jednak nie wcześniej niż dnia podpisania umowy; zakończenie:  nie później niż 15 czerwca 
2015 r.). 

3. Ilość uczestników szkoleń: 10 osób  
4. Łączna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną powinna 

wynosić: minimum 120 godzin. Kadra dydaktyczna powinna posiadać kwalifikacje lub 
doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca dla każdego uczestnika szkolenia poza zapewnieniem materiałów 
szkoleniowych wynikających z „Regulacji dotyczących wszystkich części zamówienia” 
winien zapewnić: pakiet do ćwiczeń praktycznych obejmujący m. in. materiały do 
pielęgnacji skóry twarzy i paznokci. Każdy uczestnik szkolenia winien otrzymać na 
własność pakiet z kosmetykami pielęgnacyjnymi i kosmetykami zdobiącymi (kremy, 
odżywki, cienie, pędzelki itp.).   

6. Program szkolenia musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl ) i powinien obejmować co najmniej wymagane 
minimum programowe zamieszczone w poniżej: 

 
A. Część I – WIZAŻ - teoria i praktyka z następującego zakresu:  

a) Podział kolorów; 
b) Zasady rozkładania, dobierania kosmetyki kolorowej; 
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c) Przygotowanie do wykonania profesjonalnego makijażu; 

d) Stanowisko pracy; 
e)  Higiena pracy; 
f)  Kufer wizażystki (pędzle, akcesoria, kosmetyki ...); 

g)  Światło i cień; 
h)  Podstawy technik kamuflażu; (popękane naczyńka, zaczerwienienia, cienie pod 

oczami, przebarwienia, zmarszczki); 
i) Podstawy korekt; korekta oczu (blisko osadzone, daleko osadzone, wypukłe, głęboko 

osadzone z opadającymi kącikami, małe); 
j) Nauka poprawnego modelowania brwi:  depilacja, korygowanie kształtu, techniki 

malowania; 
k) Korekta ust (powiększanie, zmniejszanie, wyrównywanie); 

l) Morfologia twarzy, w tym technika poprawnego nakładania różu; trójkątna, 
prostokątna, kwadratowa, okrągła, nadmiernie owalna; 

m) Rodzaje cieni i sposoby ich użycia; 
n)  Podstawy analizy kolorystycznej: 

 Teoria koloru (barwy ciepłe, zimne i z pogranicza), 
 Oddziaływanie koloru, 

 Dobieranie odpowiedniej kolorystyki do danego typu urody, 
 Harmonia makijażu z ubiorem.  

o) Techniki malowania powiek; 
p) Makijaż dzienny; 

q) Makijaż wieczorowy; 
r) Makijaż biznesowy; 

s)  Makijaż ślubny romantyczny; 
t) Makijaż ślubny klasyczny; 

u) Trendy makijaż - smoky eses; 
v) Obowiązujące trendy w makijażu 

w) Praca z zalotką; 
x) Techniki malowania kresek eye-liner 

 
B. Część II - STYLIZACJA PAZNOKCI - teoria i praktyka.  
 

a) Budowa paznokci; 

b) Higiena i bezpieczeństwo pracy w gabinecie; 
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c) Przeciwwskazania wykonywania zabiegu; 

d) Paznokcie żelowe i akrylowe; 
  przedłużanie przy użyciu tipsa, 
  rekonstrukcja paznokci / paznokcie obgryzione, 

  zabieg usuwania, odnowy, 
  wykonywanie zabiegu bez uszkodzeń naturalnej płytki, 

  utwardzanie naturalnej płytki. 
e) Zdobienia: 

  french naturalny, 
  french klasyczny, 

  french okazjonalny, 
  paznokcie szklane, zdobione, 

  paznokcie naturalne, malowane lakierem, 
  zatapiane ozdoby, 

  dobór barw, 
  nanoszenie ozdób (np. cyrkonie). 

f) Manicure 
 biologiczny (przy użyciu frezarki), 
 cążkowy, 
 nauka dokładnego lakierowania paznokci. 

g) Pedicure kosmetyczny (frezarkowy). 

 

V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: 
KURS PILARZ - DRWAL 

1. Miejsce szkolenia:  
 zajęcia teoretyczne: granice administracyjne miasta Sokółka; 

 zajęcia praktyczne: Wykonawca zapewni miejsce do przeprowadzenia zajęć 
praktycznych nie dalej niż 40 km od Sokółki (wskaże je Zamawiającemu nie później niż 
5 dni przed rozpoczęciem kursu). Wykonawca zapewni transport z Sokółki do miejsca 
przeprowadzania zajęć praktycznych i z powrotem do Sokółki. 

2. Ilość uczestników kursu: 11 osób. 
3. Liczba godzin szkoleniowych: obejmuje 110 godzin szkoleniowych (w tym 20 godziny zajęć 

teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych). 
4. Kurs powinien zostać zorganizowany w okresie: rozpoczęcie: nie wcześniej niż 15 marca 

2015 r.  – zakończenie: 15 czerwiec 2015 r. 
5. Wykonawca winien zapewnić: 
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a) sprzęt do pozyskiwania drewna (pilarki spalinowe i narzędzia pomocnicze); 

b) środki ochrony osobistej dla uczestników wykonujących bezpośrednio czynności 
związane z pracą pilarką (hełmy ochronne wraz ochronnikami wzroku i słuchu oraz 
osłoną twarzy, nogawice antyprzecięciowe, rękawice ochronne, kurtka pilarza, buty 
pilarza.  

6. Celem kursu pilarz - drwal jest: nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych 
umiejętności z zakresu: 
 zasady działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej 

sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania; 
 technik pracy pilarką spalinową przy pozyskaniu drewna. 

7. Zakres tematyczny kursu pilarza: 
 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pilarką spalinową; 

 Paliwa, oleje i smary używane w eksploatacji pilarki; 
 Budowa pilarki, przygotowanie do pracy oraz utrzymanie odpowiedniego stanu 

technicznego; 
 Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna; 

 Techniki ścinki i obalania drzew normalnych i tzw. trudnych; 
 Okrzesywanie drzew ściętych; 

 Przerzynka drewna; 
 Zasady organizacji procesu pozyskania drewna. 

 
III. Termin wykonania zamówienia 

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  

a) I, II, III, V i oraz V część zamówienia: rozpoczęcie: nie wcześniej niż od 15 marca 2015 
r.; zakończenie:  nie później niż 15 czerwca 2015 r. 

 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące:  

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu 26 
ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, 
poz. 151 z późn. zm.) - w zakresie prawa jazdy kategorii B (I część zamówienia) oraz 
kategorii  C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy (II część zamówienia) 
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na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców oraz na terenie 
powiatu sąsiedniego 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi szkoleniowe w zakresie: 

a) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dotyczy III cz. zamówienia; 
b) Wizaż i stylizacja paznokci – dotyczy IV cz. zamówienia; 

c) Pilarz – drwal – dotyczy V cz. zamówienia; 
każda usługa dla minimum 10 osób wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie.  

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. 
warunek. 

1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 
trenera, który posiada doświadczenie zawodowe związane z obszarem tematycznym 
szkolenia, tj.: przeprowadził  - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty - co 
najmniej 150 godzin szkoleniowych, z zakresu  

 Prawa jazdy kat. B – dotyczy I cz. zamówienia; 
 Prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy – dotyczy II cz. 

zamówienia; 
 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dotyczy III cz. zamówienia; 

 Wizaż i stylizacja paznokci – dotyczy IV cz. zamówienia; 
 Pilarz – drwal – dotyczy V cz. zamówienia 

UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany do skierowania trenera wskazanego w wykazie. 
W wyjątkowych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego, do realizacji zajęć będzie mógł być skierowany inny trener, 
który posiada nie mniejsze doświadczenie niż trener wskazany w wykazie. 
Wykonawca w takiej sytuacji winien przekazać Zamawiającemu wykaz zgodny 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ dotyczący innego trenera. Skierowanie innych niż 
wskazanych trenerów będzie stanowiło naruszenie postanowień umowy, 
włącznie z możliwością jej rozwiązania i związanymi z tym konsekwencjami. 

1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. 
warunek. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pzp), 
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3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp. 

2. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji 
zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej 
SIWZ.  Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów należącej do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

UWAGA: Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku 
do rozszerzenia odpowiedzialności Zamawiającego na podmiot trzeci, upoważniać 
do działania w imieniu Zamawiającego przez podmiot trzeci lub zastrzegać, iż 
dokonywanie rozliczeń następować będzie z podmiotem trzecim, który nie jest stroną 
umowy, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają taki 
obowiązek. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia  do oferty  następujących 
oświadczeń i dokumentów: 

1.1. oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]; 

1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

1.3. aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców w rozumieniu 26 ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2011r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) - w zakresie prawa jazdy 
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kategorii  B oraz kategorii C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona  na przewóz rzeczy na 
terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców oraz na terenie 
powiatu sąsiedniego. 

1.4. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie wg formularza załączonego do SIWZ [załącznik nr 2]; 

1.5. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg 
formularza załączonego do SIWZ [załącznik nr 3]; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia  do oferty  następujących oświadczeń i 
dokumentów: 

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [zawartego na formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]. 

3. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 2.1 składa 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.1.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów należącej do 
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej. 
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5. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, 
konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1.2, 
2.1 oraz w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

 
VI. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Oferta winna zawierać: 

 Wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 

 Wykaz zamówień, o którym mowa w rozdz. V pkt 1.2; 
 Wykaz osób, o którym mowa w rozdz. V pkt 1.3; 

 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujące na brak podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
(wymienione w rozdz. V SIWZ); 

 Szczegółowy program szkolenia w zakresie składanej oferty  (zawierający 
w szczególności  opis zagadnień realizowanych w danym kursie, metod 
prezentacji zagadnień, sposobu oraz miejsca przeprowadzania zajęć 
praktycznych). Sporządzenie Programu sprzecznego z wyżej wymienionymi 
wymaganiami może skutkować odrzuceniem oferty.  

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do 
treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 
przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym 
w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, oraz odpowiednio 
w formie określonej w pkt 5.2. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty):  

5.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez 
osoby wymienione w pkt 5.3, z zastrzeżeniem pkt 5.4; 

5.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem);  

5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie 
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do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, 
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

5.4 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez  tego wykonawcę. 

6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający zaleca, aby: 

 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana 
kolejnymi numerami, 

 oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną 
dekompletację (bez udziału osób trzecich), 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były 
parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafkę 
(podpis) należy nanieść w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną 
pieczątką). 

8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 

8.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z  2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności; 

8.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na  formularzu 
ofertowym; 

8.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty; 

8.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 

8.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez 
Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez 
Zamawiającego; 

8.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być 
udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 
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8.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie 
na poniższych zasadach:  

 osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek 
o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, 

 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, 

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, 
termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym 
poinformuje zainteresowanego. 

9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:  
9.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument 
ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 

9.2 wszelka korespondencja i rozliczenia były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem;  

9.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 

9.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył 
oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 pzp, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w ramach art. 24 ust. 1 pkt 2 
albo dokumenty, o których mowa w pkt 3 rozdz. V SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 5.4 
niniejszego rozdziału. 

9.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.  

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 

 
VII. Termin związania ofertą 

 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się po upływie 
30 dni. 
 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, 

ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka, pok. 7 - SEKRETARIAT, w terminie 
najpóźniej do dnia 4 lutego 2015 r., do godz. 900.  
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1.1. Kopertę należy zaadresować jak niżej:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce,  
ul. Wojska Polskiego 7,  16-100 Sokółka 

Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie pięciu kursów 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 4 LUTEGO  2015 r. GODZ. 900 

 
1.2. Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy. 
1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy 

przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce,  
ul. Wojska Polskiego 7,  16-100 Sokółka 

Oferta w postępowaniu na przeprowadzenie pięciu kursów  
DOSTARCZYĆ DO POK 7 – SEKRETARIAT  DO DNIA 4 LUTEGO 2015 

r., DO GODZ. 900 
 

1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz 
z numerem, jakim oznakowana została oferta. 

1.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w 4 lutego 2015 r., przy ul. Wojska Polskiego 7 w Sokółce, pok. 
9 o godzinie 915. 

2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, 
na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. 

 
 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i 

dokumentów  
 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest: Małgorzata Tochwin tel./faks 

85 711 20 64. 
       Informacje będą udzielane w godz. 800 – 1500 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 
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20 64, zaś listy elektroniczne na adres e-mail: koordynator@opssokolka.pl . Forma pisemna 
jest zastrzeżona dla oferty oraz jej zmian, a także w przypadku, jeżeli Zamawiający zażąda 
przekazania wiadomości w tej formie. 

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych z 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 do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 

5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli jego zdaniem w wyniku zmiany treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian i zamieści ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o przedłużeniu terminu. 

6. Dokonane wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.opssokolka.pl , a także zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
X. Zmiana i wycofywanie oferty 

 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty formie 

pisemnej przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem zasad składania ofert określonych 
w rozdz. VIII pkt 1. SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 
 
1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonywanie całości usług 

stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie każdej z dwóch części zamówienia 
na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy i Programie 
szkoleń. 

2. Cena ofertowa powinna być ceną brutto. 
3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną 

i ostateczną (z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, promocji itp.) łącznie 
z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4.  W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności również catering, materiały szkoleniowe obejmujące swoim 
zakresem tematykę kursów i szkoleń oraz pozostałe koszty organizacyjne. 
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XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu  
oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty w zakresie każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 
a) CENA  OFERTOWA (Cof.) – 80 % 
b) POTENCJAŁ KADROWY (P) – 20 % 

liczone wg wzoru: 

   Cof  + P   tj.   pktx
P
Pofbadpktx

Cofbad
C 20

max
80min

  

gdzie: 
Cof bad   - cena ofertowa brutto badanej oferty w danej części,  
Cmin - najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu w danej części 
Pof bad   - potencjał kadrowy badanej oferty w danej części, 
Pmax  - potencjał kadrowy w ofertach niepodlegających odrzuceniu w danej części. 
2. Do porównania cen ofertowych wykonawca przyjmie wartość łączną za przeprowadzenie 

danego rodzaju kursu. 
3. Kryterium oceny w zakresie potencjału kadrowego (maks. 20 pkt) będzie doświadczenie 

zawodowe trenera związane tylko z obszarem tematycznym szkolenia, określonym w rozdz. 
IV pkt 1.4, tj.: 

doświadczenie szkoleniowe trenera (Psz)  – 20%  (20 pkt.). Tu: za każde dodatkowe 15 
godzin szkoleniowych w zakresie zakresu tematycznego stanowiącego przedmiot 
zamówienia w danej części  - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty - 
powyżej 100 godzin – 2 punkty, przy czym maksymalna ilość punktów – 20, 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w danej części zamówienia, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w danej części zamówienia, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza. 

 
 

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert albo o unieważnieniu postępowania,  
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- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, 

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie 
internetowej www.opssokolka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 
harmonogram kursu. 

4. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 

5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

 
XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów  pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa 
w Dziale VI pzp, tj. odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych 
w art. 182 pzp. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do niesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 
 
 
...................................................                                                                                 .....................................          
/Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                        /miejscowość i data/ 
 nr telefonu, faksu,  e-mail/ 

 
OFERTA 
Do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sokółce 
ul. Wojska Polskiego 7 
16-100 Sokółka 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie 
prawa jazdy kat. B i C z kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także  pilarza - 
drwala dla uczestników Projektu: „Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób 
objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iż:  

 
1. oferujemy przygotowanie i przeprowadzenie kursów będących przedmiotem zamówienia  

w zakresie:  
a) I części zamówienia (Prawo jazdy kategorii B) za cenę: .......................................... zł 

brutto, słownie ................................ ............................................................ zł, w tym 
należny podatek VAT; 

w oferowanej cenie stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi ……………….. zł 
brutto, słownie ..........................................................................zł, w tym należny podatek VAT 

b)  II części zamówienia (Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy) za 
cenę: .......................................... zł brutto, słownie ................................... 
......................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 
w oferowanej cenie stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi ……………….. zł 
brutto, słownie ........................................................................................zł, w tym należny 
podatek VAT; 

c) III części zamówienia (Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej) za cenę: 
.......................................... zł brutto, słownie ................................... 
......................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 

w oferowanej cenie stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi ……………….. zł 
brutto, słownie ........................................................................................zł, w tym należny 
podatek VAT 

d) IV części zamówienia (Wizaż i stylizacja paznokci) za cenę: .......................................... zł 
brutto, słownie ................................... ......................................................... zł, w tym należny 
podatek VAT; 
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w oferowanej cenie stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi ……………….. zł 
brutto, słownie ........................................................................................zł, w tym należny 
podatek VAT 

e) V części zamówienia (Pilarz – drwal) za cenę: .......................................... zł brutto, słownie 
................................... ......................................................... zł, w tym należny podatek VAT; 
w oferowanej cenie stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi ……………….. zł 
brutto, słownie ........................................................................................zł, w tym należny 
podatek VAT 

2. usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w rozdz. III 
SIWZ; 

3. zrealizujemy wszystkie moduły szkoleniowe, zgodnie z załączonym do oferty „Programem 
szkoleń”, spełniającym wszystkie warunki wymienione w rozdziale drugim SIWZ; 

4. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 21 dni od 
daty wystawienia faktury na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

5. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
6. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 
7. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, i jest brak podstaw do wykluczenia nas na 

podstawie  art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); 

8. należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w 
związku z tym składamy / nie składamy* listę podmiotów należących do tej grupy 
kapitałowej; 

9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
10. zamówienie będziemy wykonywać z udziałem podwykonawców w części*: 

a) …………………………………………………., 
b) …………………………………………………., 

11. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

12. oferta została złożona na .... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ... do nr .....; 
13. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: 

a) ................................................................................. 
b) ................................................................................. 

c) .................................................................................   
d) .................................................................................  

e) .................................................................................  
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14. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje***: 

a) .................................................................................. 
b) ................................................................................ . 

 
 

.......................................................... 
podpis upełnomocnion(ych)ego 
  przedstawiciel(i)a Wykonawcy)  

 
                                      

 
 Uwaga: 

*       niepotrzebne skreślić, 
**    jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu 

lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”, 
*** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie 

z zapisami określonymi w SIWZ, 
**** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



                                                                                                                    
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert 
Nazwa i adres Wykonawcy:........................................................................................ 
 

 
 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Termin realizacji zamówienia 
(podać okres, w którym zamówienie było 

realizowane) 

 
 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 

Nazwa i adres 
Odbiorcy 

Rozpoczęcie (dzień, 
miesiąc i rok) 

Zakończenie (dzień, 
miesiąc i rok) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

UWAGA: 
1. Wykonawca powinien wskazać minimum dwa zamówienia 2 usługi szkoleniowe w zakresie: 

a) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – dotyczy III cz. zamówienia; 
b) Wizaż i stylizacja paznokci – dotyczy IV cz. zamówienia; 
c) Pilarz – drwal – dotyczy V cz. zamówienia; 

każda usługa dla minimum 10 osób wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  
2. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 
................................................  
Podpis upoważnionego(ych) 
 przedstawiciela(i) Wykonawcy 

 



                                                                                                   
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz trenerów 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

Dotyczy części zamówienia:  ………………………….  (wpisać część zamówienia, do którego                         
zostaną skierowane osoby wskazane w Wykazie) 

Lp. Nazwisko i imię 

szkolenie, w tym 
zakres tematyczny i 

odbiorca 
przeprowadzonych 

szkoleń 

liczba godzin 
szkoleniowych 

 

adresat szkoleń 
 

informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

                       (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 4 do SIWZ – wzór umowy 
UMOWA ……………….. 

 
zawarta w dniu ........................... 2015 r. w Sokółce pomiędzy:  
Gminą Sokółka/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Wojska 
Polskiego 7, NIP 545-10-78-113 reprezentowanym przez: 
 
1. .......................................... -  Dyrektora; 
2. .........................................  -  ……………….              
 
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym, a: 
 
...................................................................................... NIP ....................., z siedzibą 
w …………..................... przy ul. ……………………………reprezentowanym przez : 
 
1. ......................................... 
2. ......................................... 
 
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Strony 
zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług szkoleniowych na 

rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce poprzez przeprowadzenie szkoleń pn. 
zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C z 
kwalifikacją, sprzedawcy, wizażu i stylizacji paznokci a także  pilarza - drwala dla 
uczestników Projektu: „Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych 
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” (zwanego dalej Projektem) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji 
społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 
7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.  

2. Wykonawca zorganizuje szkolenia, zgodnie z przedstawionym „Programem szkoleń” 
(załącznik nr 2 do umowy), na zasadach opisanych w rozdz. II SIWZ – opis przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 3 do umowy) w zakresie  ………………. części zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi szkoleniowej z należytą starannością 
właściwą dla organizacji szkoleń zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu 
zamówienia w każdym czasie obowiązywania umowy.  

5. Szczegółowa organizacja i sposób realizacji szkoleń zawarte są w rozdziale II SIWZ - opisie 
przedmiotu zamówienia, programie kursu oraz harmonogramie szkolenia, które stanowią 
integralną część umowy. 
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6. Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji przedmiotowego szkolenia odpowiednio 
wykwalifikowany personel oraz odpowiedni, adekwatny do przedmiotu szkolenia, potencjał 
techniczny. 

7. Szkolenia przeprowadzą trenerzy wskazani przez Wykonawcę - ……………………………. 
W wyjątkowych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, do 
realizacji zajęć będzie mógł zostać skierowany inny trener, który przeprowadził co najmniej 
………………….. godzin szkoleniowych z zakresu objętego przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca w takiej sytuacji winien przekazać Zamawiającemu wykaz zgodny 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ dotyczący innego trenera. Skierowanie innego niż wskazanych 
zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą trenerów, będzie stanowić istotne naruszenie 
postanowień umowy, co może spowodować konsekwencje określone w § 7 ust. 4 umowy. 

 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje i plakaty dotyczące realizacji szkolenia 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Informacja o tym, że szkolenie jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie zamieszczona w miejscu odbywania zajęć.  

§ 2. Termin realizacji 
1. Poszczególne kursy stanowiące przedmiot umowy winny zostać zrealizowane 

w następującym terminie: rozpoczęcie: nie wcześniej niż od 15 marca 2015 r. dnia 
podpisania umowy; zakończenie:  nie później niż 15 czerwca 2015 r. 

 
2. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia przedstawi Harmonogram kursu zawierający m. in. 

nazwę kursu, miejsce prowadzenia zajęć szkoleniowych, zakres wykładów (z podaniem 
terminów, godzin zajęć szkoleniowych dla poszczególnych zajęć: praktycznych 
i teoretycznych oraz dane osób prowadzących szkolenie). Harmonogram będzie 
sporządzany zgodnie z zaakceptowanym przez Wykonawcę wzorem stanowiącym załącznik 
Nr 4 do SIWZ 

§ 3. Koordynacja działań  
1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający –  ................................ tel. ……………….…..., kom ….……………….. . 
b) Wykonawca –  ................................. tel. ...................................., kom. ……...………… . 

2. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań ze strony Zamawiającego jest upoważniona 
do:  

a) dokonywania kontroli zajęć szkoleniowych w każdym czasie trwania szkolenia 
w zakresie przebiegu i efektywności kursu oraz frekwencji uczestników;  

b) uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników Projektu szkolenia. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy  
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej na potrzeby poszczególnych kursów 

stanowiących przedmiot zamówienia. 
2) zapewnienia uczestnikom Projektu dodatkowych i nieodpłatnych materiałów własnych, 

opracowań wykładowców obejmujących swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, 
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spiętych w estetyczny sposób lub zbindowanych, które zostaną wydane uczestnikom 
w momencie rozpoczęcia zajęć;  

3) zapewnienia uczestnikom zajęć praktycznych dostępu do niezbędnych narzędzi i urządzeń, 
umożliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie zajęć praktycznych;  

4) zapewnienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wyżywienia określonego w opisie 
przedmiotu zamówienia; 

5) prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursów i szkoleń;  
6) dostarczenia po zakończeniu kursów i szkoleń następujących dokumentów:  

a) kserokopii dziennika zajęć szkoleniowych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin, 
listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników;  

b) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych;  
c) kserokopii wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;  
d) ankiet ewaluacyjnych służących do oceny szkolenia dostarczonych przez Zamawiającego 

na zakończenie szkolenia.  
7) stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie zaleceniami 

i wytycznymi Zamawiającego;  
8) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, materiałów 

i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 5. Podwykonawstwo 
1. W przypadku powierzenia w czasie realizacji zamówienia części zamówienia 

podwykonawcom, zobowiązuje się do informowania o tym Zamawiającego oraz zawrzeć z 
nimi umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązania wynikających z Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.  

§ 6. Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite 

w wysokości brutto: ….............. zł, słownie: ……………………….………………………zł, 
przy czym w zakresie: 

a) I część zamówienia - ............................... zł brutto (słownie: ..............................................), 

b) II część zamówienia - .............................. zł brutto (słownie: ..............................................). 
c) III część zamówienia - .............................. zł brutto (słownie: ..............................................). 

d) IV część zamówienia - .............................. zł brutto (słownie: ..............................................). 
e) V część zamówienia - .............................. zł brutto (słownie: ..............................................). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem 
i realizacją szkoleń na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
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3. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu 
umowy będzie wynikało z cen jednostkowych zaproponowanych w formularzu cenowym 
oraz ilości uczestników Projektu faktycznie skierowanych przez Zamawiającego na każdy 
z kursów (szkoleń) będących przedmiotem umowy. 

4. W przypadku uczestniczenia w kursie mniejszej, niż określona w SIWZ, liczby uczestników 
szkoleń, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu 
zmniejszeniu o cenę brutto za szkolenie jednego uczestnika, a w przypadku nieukończenia 
szkolenia przez daną osobę proporcjonalnie do liczby godziny jego uczestnictwa zajęciach 
praktycznych w danym szkoleniu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
wynikającej z faktycznej ilości uczestników (za ilość uczestników faktycznie 
uczestniczących w szkoleniu). 

5. W przypadku gdy uczestnik nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich bądź przerwie udział 
w szkoleniu uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest 
zobowiązany do pokrycia odpowiednio: wyłącznie poniesionych kosztów badań bądź 
wyłącznie poniesionych do tego czasu kosztów szkolenia i kosztów przeprowadzonych 
badań lekarskich. 

6. W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający może skierować na dany kurs inną osobę 
z listy rezerwowej. 

7. Wykonawca nie może pobierać od uczestników Projektu żadnych opłat.  
8. Zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi nastąpi po przeprowadzeniu kursu (szkolenia). 

9. Do faktury Wykonawca winien dołączyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji kursu 
(szkolenia) oraz dokumenty wymienione w § 4; 

10. Brak sprawozdania i dokumentów określonych w ust. 8  wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia 
do czasu ich doręczenia Zamawiającemu.  

11. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury na konto Wykonawcy …………………………………………………………………  

§ 7. Kary umowne 
1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi objęte niniejszą 

umową nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości 
przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 dotyczący danej części zamówienia. 

2. W przypadku wykonania usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 6 ust. 1 umowy za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy dotyczący danej części 
zamówienia. 

3. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna w wysokości 10 % ceny określonej w 6 ust. 1 umowy dotyczący 
danej części zamówienia. 

4. W przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać 
umowę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości 
umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy dotyczący danej części zamówienia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia swoich wierzytelności (np. kary umowne, 
odszkodowanie) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

§ 8. Ochrona danych 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny                      

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 
926 z późn. zmianami) oraz  z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 
100, poz. 1024). 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, przekazanych 
niniejszą Umową wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezbędnym w realizacji projektu i udzieleniu 
wsparcia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy o ochronie 
danych osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą lub uszkodzeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony 
przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia  w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecich 
w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn określonych w art. 145 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze negocjacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie 
właściwy sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a) wypełniony formularz ofertowy, 
b) opis przedmiotu zamówienia (rozdział II SIWZ), 

c) program szkolenia,  
d) harmonogram szkolenia. 
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5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:  
a) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  

b) dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
      Zamawiający:                                                                                Wykonawca:
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
_______________________                                 ________________,dnia    ________________ 
     ( pieczęć firmowa wykonawcy )                                    ( miejscowość )                                         ( data )  

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA - Wzór 
 

___________________________________________________________________________ 
 ( nazwa szkolenia ) 

Ja (My),___________________________________________________________________________ 
( imię i nazwisko ) 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (przez nas) firmy: 

 
( nazwa wykonawcy ) 

oświadczam (oświadczamy), że zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w: 

__________________________________________________________________________________ 
 ( miejsce prowadzenia zajęć szkoleniowych ) 

 
W terminie od ________, do ________.1) 

 
według następującego harmonogramu: 

Data Przedmiot 
Godziny 

wykładów/ zajęć 
praktycznych 

Wykładowca 
Miejsce 

szkolenia/ zajęć 
praktycznych 

     

     

     

     

     

     

 
UWAGA   1)  rozpoczęcie szkolenia nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uzgodnionym z 

Wykonawcą 
 
 
 
 

 _________________________________ 
podpis upełnomocnion(ych)ego  
przedstawiciel(i)a Wykonawcy 


