
  

Ożarów: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych z terenu 

gminy Ożarów, w ramach projektu Aktywizacja społeczno zawodowa 

bezrobotnych w gminie Ożarów. Projekt współfinansowany ze środków 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Numer ogłoszenia: 214028 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. L. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 0-15 8610368, faks 0-15 8610368. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla osób 

bezrobotnych z terenu gminy Ożarów, w ramach projektu Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych 

w gminie Ożarów. Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób z terenu gminy Ożarów, bezrobotnych, w wieku od 20-

45 lat oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytetu 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, współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: 1.SZKOLENIE NR 1- Opiekun osób 

starszych - dla 9 osób Program szkolenia powinien obejmować minimum 115 godzin zegarowych, ogólny 

czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Termin realizacji 

szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a)przepisyBHP, b) 
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cechy i obowiązki opiekunki, d) sposoby komunikacji - sukces w opiece nad chorym, e) zasady żywienia- 

rodzaje diet, postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka. 2. SZKOLENIE NR 

2- Sprzedawca -kasjer kas fiskalnych- dla 8 osób Program szkolenia powinien obejmować minimum 120 

godzin zegarowych, w tym 70 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych, 

ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Termin 

realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) przepisy 

BHP, b) kultura zawodowa, c) organizacja pracy, d) odpowiedzialność, e) kody kreskowe f) podatek od 

wartości dodanej, g) budowa elektryczna kas sklepowych, h) zajęcia praktyczne na kasach, i) techniki 

sprzedaży, Wspólny słownik zamówień (CPV) : 80.50.00.00 usługi szkoleniowe 3. SZKOLENIE NR 3- 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - dla 3 osób. Program szkolenia powinien 

obejmować minimum 140 godzin zegarowych, w tym 90 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i 50 

godzin zajęć praktycznych, ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 8 godzin 

zegarowych dziennie. Termin realizacji szkolenia: lipiec 2009r. -30.11.2009r. Wymagane zagadnienia w 

programie szkolenia: a) przepisy BHP, b)budowa oraz typy stosowanych wózków, c)czynności kierowcy 

przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy, d) praktyczna nauka jazdy, wiadomości o dozorze 

technicznym, e) czynności kierowcy związane z wymianą butli, f) sposób wymiany butli (pokaz instruktora 

oraz wymiana butli przez uczestnika szkolenia).. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania powinny spełniać następujące 

warunki: 1. posiadają uprawnienie do wykonywania będącej przedmiotem niniejszego zamówienia 

działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - 

zaświadczenie o wpisie do instytucji szkoleniowych, właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowych. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
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technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - dysponują lokalem do przeprowadzenia 

zajęć teoretycznych dla osób szkolonych. - zapewnią przeprowadzenie zajęć praktycznych . 3.Znajdują 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Niniejsze warunki będą oceniane na podstawie 

złożonych dokumentów i oświadczeń, które poświadczą ww warunki..  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty - według 

Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ. 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 1 do 

oferty). 3..Aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie 

prawnym i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Zaświadczenie o 

wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych - 

Dz.U. Z 2004r., Nr 236, poz. 2365). 6.Wykaz osób, które będą prowadziły zajęcia wraz z informacjami 

dotyczącymi ich wykształcenia i doświadczenia - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do oferty. 

7. Oświadczenie o przystosowaniu lokalu, w którym odbywać będą się szkolenia są przystosowane pod 

względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp.- Załącznik Nr 3 do oferty. Inne dokumenty wymagane 

przez Zamawiającego. 1. Program szkolenia. 2.Przewidywany harmonogram szkolenia z 

wyszczególnieniem dat, godzin, tematów zajęć , wykładów oraz miejsca szkolenia.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.ozarow.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, sekretariat. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2009 

godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mazurkiewicza 19, 27-530 Ożarów, sekretariat. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Projekt Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów. Projekt 

współfinansowany 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. 
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