
 

 

 

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda  

Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach   

25-211  Kielce, ul. Wrzosowa 44 

Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 

www.swietokrzyska.ohp.pl  

 

 

Nr postępowania: POA/271/36/2014 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

 
w postępowaniu o udzielenie   zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 150 

uczestników projektu: „Równi na rynku pracy - YEI”, w ramach 

programu Gwarancje dla Młodzieży, współfinansowanego ze 

środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 

 
 
 

Kielce, dn. 24.11.2014      

 

 

        

            

          Zatwierdził 

          Jerzy Górski 

 

 

 

 
       

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/


 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

  

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 

25-211 Kielce,  ul. Wrzosowa 44  

tel. 41/200-17-50, faks 41/200-17-60 

adres strony internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl  

adres e-mail: swietokrzyska@ohp.pl  

                                                                                    

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust.8. 

Usługi objęte niniejszą specyfikacją stanowią usługi niepriorytetowe w rozumieniu 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu 

usług i charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010 nr 12 poz. 68). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 

150 uczestników (18-25 lat), beneficjentów projektu: „Równi na rynku pracy - YEI” w 

ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, współfinansowanego z operacji „Inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 2014 roku. 

Kursy zawodowe będą zorganizowane dla 150 osób na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Nr części 

zamówienia 

Nazwa kursu Ilość osób Miejsce wykonania 

zamówienia-powiaty 

1 Profesjonalny sprzedawca z 

obsługą kas fiskalnych i 

obsługą komputera 

30 12 -  pińczowski 

5 - opatowski 

7 - staszowski 

6 - kielecki 

2 Pracownik administracyjno – 

biurowy z elementami 

księgowo kadrowymi 

21 8 -kielecki 

10 - buski 

3 - sandomierski 

3 Fryzjer – kosmetyczka z 

elementami wizażu 

14 6 – sandomierski 

4 - włoszczowski 

4 - kazimierski 

4 Kucharz z modułami carvingu, 

kelnera, barmana, baristy 

41 7- opatowski 

14 - kielecki 

9 – buski 

4 – włoszczowski 

7 - ostrowiecki 

5 Magazynier z obsługą wózka 

jezdniowego 

10 2 – pińczowski 

6 – kielecki 
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2 - sandomierski 

6 Operator koparko – ładowarki 16 9 – kielecki 

7 - ostrowiecki 

7 Operator ładowarki 

jednonaczyniowej 

3 3 - opatowski 

8 

 

Operator obrabiarki sterowanej 

numerycznie CNC 

3 3 - kielecki 

9 Prawo jazdy kat. E 1 1 - opatowski 

10 Prawo jazdy kat. C 2 2 - staszowski 

11 Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona do prawa jazdy 

kat. C 

2 2 - ostrowiecki 

12 Spawanie blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą TIG 

6 6 - jędrzejowski 

13 Operator walca drogowego kl. 

III 

1 1 - ostrowiecki 

Łącznie osób 150 

 

Przed rozpoczęciem każdego kursu zawodowego należy przeprowadzić badania lekarskie 

(również badania sanitarno – epidemiologiczne z wpisem do książeczki w przypadku kursów: 

pozycja 1,3,4), niezbędne do orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursach. 

Koszt tych badań powinien być wliczony w ogólne koszty szkolenia zawodowego. 

Kurs musi odbywać  się  na  terenie  wskazanego powiatu. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminów w miejscach 

innych niż wskazane po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. 

Kursy zawodowe, składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych, zakończą się 

egzaminami i wydaniem odpowiednich zaświadczeń, uprawnień, certyfikatów 

uprawniających do wykonywania zawodu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób biorących 

udział w poszczególnych kursach, o ile zachowana będzie łączna liczba uczestników 

wszystkich szkoleń. 

Szkolenia zawodowe: 

Część I: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera 

Szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programów komputerowych, 

należy przeprowadzić dla łącznej liczby 29 osób, w terminie ustalonym z Zamawiającym, w 

okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki związanej ze sprzedażą, 

obsługą kasy fiskalnej oraz komputera i przygotowanie do samodzielnej pracy. 

Kurs obejmuje około 120 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją 

powołaną przez wykonawcę szkolenia. Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać 

godzin przewidywanych na egzaminy, ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- cykl obsługi klienta 

- podstawy obsługi komputera – edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, arkusz 

kalkulacyjny Exel, program użytkowy stosowany w placówkach handlowych służący do 

fakturowania  



 

- obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych (np. czytnik kodów kreskowych, 

metkownica, czytnik kart) 

- zapoznanie z przepisami BHP obowiązującymi w pracy w sklepie 

- znajomość zasad higieny w procesie produkcji i obrotu żywnością (GHP/GMP oraz 

HACCP) 

- nowoczesne techniki sprzedaży 

- przygotowanie do pracy sprzedawca – doradca klienta w zakresie czynności: 

informacyjnych ( reklamacja, warunki gwarancji, jakość); organizacyjno – technicznych 

(przyjmowanie i przechowywanie towarów, dbałość o czystość w miejscu pracy); 

obliczeniowo rachunkowych (wystawianie faktur i rachunków, inkasowanie pieniędzy, 

obsługa kart płatniczych, sporządzanie raportów kasowych); sposoby współpracy z klientem 

w sytuacjach konfliktowych; cechy i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy; sposoby 

radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas obsługi klienta; indywidualne podejście do 

kupującego 

- typy stosowanych programów i kas fiskalnych 

- czynności przy obsłudze programów komputerowych i kas fiskalnych 

- ochrona konsumenta 

- formy i organizacja sprzedaży, sztuka sprzedawania (elementy marketingu, savoir vivre w 

pracy z klientem) 

- prawne aspekty działalności handlowej w Polsce i UE 

- obsługa klienta – ćwiczenia symulacyjne 

Do przeprowadzenia części praktycznej Wykonawca udostępni uczestnikom szkolenia: 

samodzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika kursu z odpowiednim 

oprogramowaniem oraz programem do fakturowania, kasy fiskalne, wagi fiskalne, czytniki 

kart płatniczych. 

Część II: Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowo kadrowymi. 

Szkolenie pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowo kadrowymi, należy 

przeprowadzić dla łącznej liczby 21 osób, w terminie ustalonym z Zamawiającym, w okresie 

od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i umiejętnościami z zakresu pracy 

administracyjnej i zagadnień z zakresu kadr i płac. 

Kurs obejmuje około 140 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją 

powołaną przez wykonawcę szkolenia. Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać 

godzin przewidywanych na egzaminy, ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- organizacja i zarządzanie biurem 

- etyka pracy biurowej 

- wybrane elementy zagadnień kadrowo – płacowych 

- prawo pracy w praktyce kadrowej 

- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

- podstawy prawne księgowości, rachunkowości oraz prawo podatkowe 

- obsługa komputera 

- obsługa programów kadrowo – płacowych (min. 3 rodzaje nie starsze niż 2 lata) 

- obsługa maszyn i urządzeń biurowych 

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi samodzielne stanowisko: komputer stacjonarny 

lub laptop z legalnym oprogramowaniem przystosowanym do realizacji tematyki kursu. 

Część III: Fryzjer – kosmetyczka z elementami wizażu  



 

Szkolenie pracownik administracyjno biurowy z elementami księgowo kadrowymi, należy 

przeprowadzić dla łącznej liczby 13 osób, w terminie ustalonym z Zamawiającym, w okresie 

od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest profesjonalne i kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie fryzjer – 

kosmetyczka z elementami wizażu. 

Kurs obejmuje około 170 godzin dydaktycznych. Zakończony jest egzaminem przed komisją 

powołaną przez wykonawcę szkolenia. Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać 

godzin przewidywanych na egzaminy, ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- budowa i pielęgnacja włosów 

- obsługa klienta  

- etyka zawodu 

- materiały fryzjerskie 

- strzyżenie męskie i damskie 

- rozjaśnianie i farbowanie włosów 

- fryzury specjalne 

- przedłużanie włosów 

- bhp w zawodzie 

- analiza kolorystyczna 

- pielęgnacja twarzy, dłoni i stóp 

- masaż kosmetyczny 

- makijaż i stylizacja 

- pielęgnacja ciała 

- cechy kolorów i ich zastosowanie w sztuce wizażu 

- zastosowanie koloru w wizerunku biznesowym  

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zajęcia praktyczne w warsztatach wyposażonych 

w narzędzia, urządzenia techniczne i produkty dostosowane do specyfiki przedmiotu 

zamówienia, obejmujące przede wszystkim akcesoria do usług fryzjerskich i kosmetycznych, 

takich jak: główki treningowe (min. 2 sztuki), grzebienie, szczotki, nożyce klasyczne i 

degażówki, rozpylacz, wałki o różnej średnicy, wałki do trwałej ondulacji, chusta do włosów, 

turban, szampony, odżywki, maski regenerujące włosy, farby do trwałej koloryzacji, 

rozjaśniacze, preparaty do stylizacji, miski, ręczniki jednorazowe, pelerynki, fartuchy, czepki, 

rękawiczki jednorazowe, folia, środki czystości, środki do dezynfekcji. Wszystkie stosowane 

w trakcie zajęć praktycznych materiały, preparaty muszą posiadać stosowne atesty. 

Podczas zajęć praktycznych przy jednym stanowisku powinna pracować jedna osoba. 

Zamawiający dopuszcza zorganizowanie praktyk w salonach fryzjersko – kosmetycznych. 

Każdy uczestnik otrzyma na własność materiały dydaktyczne: skrypt – podręcznik z zakresu 

doboru peruk oraz metod doboru i wiązania chust, turbanów, podręcznik z zakresu pielęgnacji 

włosów, podręcznik z zakresu technik strzyżenia, nożyczki fryzjerskie, fartuch ochronny, 

zestaw grzebieni. 

Część IV: Kucharz z modułami carvingu, kelnera, barmana, baristy. 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 43 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest przygotowanie i nabycie przez uczestników umiejętności do wykonywania 

pracy w zawodzie kucharz, z modułami carvingu, kelnera, barmana, baristy. 

Kurs obejmuje około 160 godzin dydaktycznych, w tym 120 h – kucharz, 10 h – carving, 10 h 

– kelner, 10 h – barman, 10 h – barista. Zakończony jest egzaminem przed komisją powołaną 



 

przez wykonawcę szkolenia. Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin 

przewidywanych na egzaminy, ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- racjonalne żywienie 

- składniki pokarmowe występujące w pożywieniu 

- podział produktów spożywczych na grupy i ich charakterystyka 

- charakterystyka produkcji gastronomicznej w zależności od rodzaju zakładu 

gastronomicznego 

- zasady układania jadłospisów 

- zatrucia pokarmowe i ich profilaktyka 

- etapy procesu technologicznego 

- przyprawy i zioła przyprawowe 

- tłuszcze w produkcji kulinarnej 

- sporządzanie potraw z warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, mleka i jego przetworów, 

jaj, kasz, mięs, ryb i owoców morza 

- sporządzanie zup, sosów, ciast i deserów 

- kuchnia regionalna i narodowa 

- podstawy żywienia dietetycznego 

- terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego 

- wyposażenie i organizacja cocktail-bar 

- rodzaje naczyń szklanych 

- towaroznawstwo i typologia napojów alkoholowych  i bezalkoholowych 

- podział i charakterystyka napojów mieszanych 

- miksologia 

- miksowanie w stylu wolnym (Flair) 

- techniki nalewania i podawania drinków 

-zasady przygotowania napojów typu herbata, kawa 

- zasady łączenia napojów alkoholowych z innymi napojami i potrawami 

- system obsługi w barach i restauracjach 

- organizacja pracy kelnera, barmana, baristy 

- przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi 

- technika noszenia naczyń 

- sposoby serwowania dań 

- zasady podawania przy stole 

- obsługa konsumenta 

- organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych 

- kultura i higiena osobista kelnera 

- kultura kawy 

- podstawowe techniki baristy 

- bieżąca obsługa i konserwacja ekspresu 

- napoje na bazie espresso 

- elementy latte art 

- cup casting – na czym polega profesjonalne testowanie kaw 

- carving (dekoracje z cebuli, pora, fantazyjne dekoracje z rzodkiewek, z papryczki chili, 

chryzantemy z kapusty pekińskiej, kwiatki i listki z cukinii, liście i kwiaty z cukini , szyszki i 

kwiaty z marchewki, róża w melonie, kompozycja w arbuzie, kwiaty z kalarepy, kogut z 

ananasa, łabędź z jabłka, melona. Minimalna ilość surowca na osobę: 1 arbuz, 2 melony, 2 



 

jabłka, 2 cebule czerwone, 1 kapusta pekińska, 1 seler, szczypior, 2 marchewki, 1 rzepa, 3 

papryczki chili, 2 ananasy, 1 papryka czerwona, 1 papryka żółta, 1 papryka zielona, patyczki 

do spinania dekoracji) 

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia swobodny dostęp do narzędzi i sprzętu 

potrzebnego do nauki zawodu, odpowiednie materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną. 

Część V: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego. 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 11 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. Ma  zakończyć się 

egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (magazynier) i Urząd 

Dozoru Technicznego (operator wózka jezdniowego). 

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień i przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku 

magazyniera wraz z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z umiejętnością 

wymiany butli gazowej i podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy w magazynie. 

Program realizowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdnych 

z napędem silnikowym. 

Kurs obejmuje około 120 godzin dydaktycznych, w tym: około 50 godz. zajęć teoretycznych i 

praktycznych – moduł magazynier i około 70 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych – 

moduł obsługa wózka jezdniowego. Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać 

godzin przewidywanych na egzaminy, ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas 

niezbędny do przeprowadzenia egzaminów 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- obowiązki magazyniera 

- technologia i organizacja prac magazynowych 

- przepisy BHP i PPOŻ oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie 

- obsługa programów komputerowych magazynowych 

- obsługa wózka widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli z gazem 

- typy stosowanych wózków jezdniowych 

- budowa i zasady działania wózków jezdniowych 

-czynności operatora w czasie pracy wózkami 

- wiadomości z zakresu BHP 

- wiadomości o dozorze technicznym 

- nauka jazdy i manewrowania osprzętem. 

- wiadomości o dozorze technicznym 

- obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem propan - butan 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego oraz książeczkę operatora – kierowcy. 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego : 

operator koparko – ładowarki klasy III, dla 4 osób, zakończonego egzaminem przed Komisją 

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.  

Część VI: Operator koparko – ładowarki kl. III: 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 15 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku operatora koparko-

ładowarki klasy III. 

Program szkolenia umożliwiającego zdobycie uprawnień do obsługi koparko-ładowarki klasy 

III musi być zrealizowany zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 



 

września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Kurs obejmuje 202 godziny dydaktyczne, w tym 116 godzin – zajęcia teoretyczne i 86 godzin 

– zajęcia praktyczne i zakończony jest egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Koszty wszystkich egzaminów 

państwowych ponosi Wykonawca.  

Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Koszty wszystkich egzaminów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikom zaświadczenie o ukończeniu kursu 

zawodowego wraz z książeczką operatora. 

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Minimalny zakres kursu: 

- podstawy elektrotechniki 

- przepisy BHP 

- budowa maszyn (koparek, silników spalinowych) 

- elementy hydrauliki 

- technologia robót 

- dokumentacja techniczna 

- zajęcia praktyczne. 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego wraz z książeczką operatora. 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać uprawnienia do 

prowadzenia szkoleń wydane przez IMBiGS (zgodnie z § 25 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych). Kserokopię w/w dokumentu poświadczoną za zgodność należy dołączyć do 

oferty. 

Część VII: Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 3 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników nowych umiejętności z zakresu obsługi 

ładowarki jednonaczyniowej kl. III. 

Kurs obejmuje 202 godziny dydaktycznych, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych, 86 

godzin zajęć praktycznych . Zakończony jest egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną 

powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Koszty 

wszystkich egzaminów ponosi Wykonawca.  

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym 

zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają książeczki uprawniające do wykonywania zawodu 

Operatora maszyn do robót ziemnych. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- wybrane przepisy BHP 

- użytkowanie eksploatacyjne 



 

- dokumentacja techniczna 

- podstawy elektrotechniki 

- napędy spalinowe 

- napędy hydrauliczne  

- budowa maszyn 

- technologia robót 

- zajęcia praktyczne na ładowarce jednonaczyniowej kl. III. 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych WUP oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń wydane przez 

IMBiGS (zgodnie z § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Kserokopię w/w dokumentów poświadczoną 

za zgodność należy dołączyć do oferty. 

Część VIII: Operator obrabiarki numerycznej CNC 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 3 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiadomości i umiejętności pozwalających na 

podjęcie pracy w charakterze programisty operatora CNC, a także nabycie kwalifikacji: 

- programowanie w Fanuc 

- identyfikacji dokumentacji technicznej i technologicznej, 

- wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego CAD/CAM 

- przygotowania dokumentacji w programie CAD/CAM, 

- projektowania procesu technologicznego oraz parametrów obróbki skrawaniem, 

- programowania obrabiarek CNC, 

- obsługi obrabiarek CNC 

Kurs obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Po ukończeniu kursu, zaliczeniu testów 

sprawdzających i zdaniu egzaminów każdy słuchacz ma otrzymać certyfikat w polsko-

angielsko-niemieckiej wersji językowej. 

Koszty wszystkich egzaminów państwowych ponosi Wykonawca.  

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- przepisy BHP i ergonomia w pracy w zakresie obszaru zawodowego CNC i CAD - CAM 

- obróbka skrawaniem i narzędzia skrawające w zakresie obrabiarek CNC 

- kompletowanie i czytanie dokumentacji technicznej 

- dostosowanie programów operacji technologicznych dla toczenia do użytkowanej tokarki 

- dostosowanie programów operacji technologicznych dla toczenia do użytkowanej frezarki 

- dobieranie narzędzi, ustawianie na tokarce wraz z wprowadzeniem danych do sterownika, 

- dobieranie narzędzi, ustawianie na frezarce wraz z wprowadzeniem danych do sterownika, 

- mocowanie przedmiotu na tokarce i frezarce, 

- wczytywanie i weryfikacja programu obróbki do sterownika tokarki i frezarki, 

- obsługa i użytkowanie tokarki i frezarki sterowanej w systemie CNC, 

- pomiar kształtu i wymiarów przedmiotu obrabianego. 

Wykonawca ma zagwarantować uczestnikom szkolenia pracę na rzeczywistych obrabiarkach 

przemysłowych, dużą ilość praktycznych ćwiczeń, poznanie komputerowych symulatorów 

oraz odzież ochronną ( fartuchy ochronne, okulary, rękawice) podczas praktycznych ćwiczeń 

przy obrabiarkach.  



 

Część IX: Prawo jazdy kat. E 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 1 osoby, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności z zakresu obsługi 

pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., z 

wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, łącznie z przyczepą. 

Kurs obejmuje 55 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin – zajęcia teoretyczne i 25 godzin 

– zajęcia praktyczne i ma być zakończony jest egzaminem państwowym zewnętrznym 

przeprowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

Koszty wszystkich egzaminów państwowych ponosi Wykonawca.  

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Zakres tematyczny szkolenia musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników 

ruchu drogowego 

- wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania 

kierującego pojazdem m. in. alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu 

emocjonalnego, zmęczenie 

- zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w 

różnorodnych warunkach widoczności 

- zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska 

- zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania 

pomocy ofiarom wypadku 

- przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z 

tachografu) 

- środki ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu 

- warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem 

ładunku 

- ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu 

- zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy 

w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach 

jezdni 

- zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, 

najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej 

swobodzie ruchu 

- zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa 

jazdy 

- zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz 

dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów 

- planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych 

- zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, 

pierwszeństwa przejazdu, znaków sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania 

i używania pojazdu 

- rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni 

- zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym 



 

- zajęcia praktyczne prawa jazdy kat C+E, w tym: przygotowanie się do jazdy, posługiwanie 

się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania, zajmowanie właściwej 

pozycji na drodze, bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych 

sytuacjach drogowych, obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych 

zagrożeń,  jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu 

drogowego,  wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych 

mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 

sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie kat. B+E, C+E, C1+E, 

D+E, D1+E, T prawa jazdy, włączanie się do ruchu, respektowanie praw innych uczestników 

ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków, skuteczne 

reagowanie w przypadku powstania zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne, jazda poza 

terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości, jazda z 

zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zachowanie środków ostrożności 

przy wysiadaniu z pojazdu, podejmowania działań w zakresie udzielania przedlekarskiej 

pomocy ofiarom wypadków drogowych. 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego. 

Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa samochody ciężarowe przystosowane do nauki 

jazdy oraz minimum dwóch instruktorów do szkolenia na prawo jazdy kat. C+E. 

Część X: Prawo jazdy kat. C 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 2 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami silnikowymi w zakresie kategorii C do kierowania odpowiednimi dla tej kategorii 

pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu oraz niezbędnych do 

zdania egzaminu państwowego. 

Kurs obejmuje 50 godzin na każdego uczestnika szkolenia, w tym 20 godzin – zajęcia 

teoretyczne oraz 30 godzin – zajęcia praktyczne. Zakres tematyczny programu szkolenia musi 

być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu końcowego wg 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wydania uczestnikom szkolenia, kończącym je z  

wynikiem pozytywnym, stosownego zaświadczenia. Kurs zakończony jest egzaminem 

państwowym. 

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Koszt wszystkich egzaminów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne oraz 

aktualny podręcznik z zakresu prawa jazdy kat. C 

Część XI: Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 2 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników nowych umiejętności z zakresu 

przewozu rzeczy. 

Kurs obejmuje 140 godzin dydaktycznych, w tym: 130 godzin – zajęcia teoretyczne, 10 

godzin – zajęcia praktyczne i ma być zakończony egzaminem państwowym zewnętrznym 

przed komisją powołaną przez wojewodę. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik 

otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. 



 

Koszty wszystkich egzaminów państwowych ponosi Wykonawca.  

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Zakres tematyczny szkolenia musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 

uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 

wykorzystania,  

- poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 

bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 

zużycia i zapobiegania jego awariom 

- poznanie uwarunkowań społecznych transportu drogowego i rządzących nim zasad, 

- uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy 

- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów 

- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, 

- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, 

- umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, 

- umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, 

- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 

prawidłowego użytkowania pojazdu. 

Tematyka zajęć praktycznych: 

- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami 

prawidłowego użytkowania pojazdu, 

- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, 

- poznanie przepisów regulujących przewóz towarów 

- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji 

rynku. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe: aktualny 

podręcznik z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do prawa jazdy kat. C. 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego. 

Część XII: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (145)  

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 6 osób, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do 

wykonywania zawodu spawacza metodą TIG. 

Kurs obejmuje 123 godziny dydaktyczne, w tym: zajęcia teoretyczne spawanie blach i rur 

spoinami pachwinowymi metoda TIG – 23 godzin; zajęcia praktyczne spawanie blach i rur 

spoinami pachwinowymi metoda TIG – 80 godzin, zajęcia teoretyczne przecinacz tlenowy – 9 

godzin; zajęcia praktyczne przecinana cz tlenowy– 11 godzin Zakończony jest egzaminem 

przed Komisją Spawalniczą nadająca uprawnienia spawacza. Na potwierdzenie zdobytych 

kwalifikacji uczestnik otrzyma świadectwo egzaminu spawacza oraz wpis do książeczki 

spawacza wydanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Osoba biorąca udział w 

szkoleniu nie tylko zdobędzie wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, 

dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przeszłej pracy zawodowej. 

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 



 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. 

Program szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

- zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 

- urządzenia spawalnicze 

- bezpieczeństwo i higiena pracy 

- bezpieczna praca na hali produkcyjnej 

- materiały dodatkowe do spawania 

- spawanie w praktyce 

- oznaczenie i wymiarowanie spoin 

- metody przygotowania złączy do spawania 

- kwalifikowanie spawaczy 

- budowa i używanie urządzeń do spawania TIG 

- elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania 

- zajęcia praktyczne 

Z zakresu ręcznego cięcia tlenowego: 

- zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym 

- zasady procesu cięcia tlenowego 

- budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego 

- gazy stosowane przy cięciu tlenowym 

- ogólne warunki technologiczne ręcznego cięcia tlenowego 

- technika ręcznego cięcia tlenowego  

- ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego wraz z książeczką spawacza. 

Część XIII: Operator walca drogowego kl. III 

Szkolenie należy przeprowadzić dla łącznej liczby 1 osoby, w terminie ustalonym z 

Zamawiającym, w okresie od grudnia 2014 do kwietnia 2015 roku. 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie 

operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy 

uprawnień.   

Kurs obejmuje 132 godziny dydaktycznych, w tym 98 godzin zajęć teoretycznych, 34 godzin 

zajęć praktycznych . Zakończony jest egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną 

przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Koszty wszystkich 

egzaminów ponosi Wykonawca.  

Do liczby godzin szkolenia ogółem nie należy wliczać godzin przewidywanych na egzaminy, 

ponieważ Wykonawcy w różny sposób szacują czas niezbędny do przeprowadzenia 

egzaminów. 

Godzina zegarowa kursu obejmuje: 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut – 

zajęcia teoretyczne; 60 minut – zajęcia praktyczne. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym 

zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają książeczki uprawniające do wykonywania zawodu 

Operatora maszyn do robót ziemnych. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 

- użytkowanie eksploatacyjne 

- dokumentacja techniczna 

- bhp podczas obsługi walców drogowych 

- podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki 

- budowa walców drogowych 

- technologia robót  

- zajęcia praktyczne 



 

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie o 

ukończeniu kursu zawodowego wraz z książeczką operatora. 

 

Wiadomości ogólne: 

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać wpis do rejestru instytucji 

szkoleniowych WUP. Kserokopię poświadczoną za zgodność należy dołączyć do oferty. 

Programy szkoleń powinny być opracowane w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych 

i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez 

MPiPS, znajdujących się na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl. 

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia zawodowego materiały dydaktyczne, 

zgodne z tematyką szkolenia (np. aktualny podręcznik z zakresu obowiązującej tematyki 

zajęć, kserokopie wykładów),  niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego 

zdania egzaminu, ubrania robocze – jeśli wymaga tego specyfika kursu. 

Wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w 

drugim dniu zajęć.  

Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał pokwitowań 

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami 

niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. 

Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, 

jednak w szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się
 
 

przeprowadzenie zajęć również w soboty. Liczba godzin w ciągu jednego dnia nie może 

przekroczyć 8 godzin. 

Wykonawca musi zapewnić wszystkim uczestnikom szkolenia przerwy między zajęciami, w 

tym jedną przerwę obiadową. Długość przerw może być ustalana elastycznie. Nie ma 

możliwości z rezygnacji z przerw kosztem skrócenia trwania zajęć w danym dniu szkolenia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzględnił wszystkie 

koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów, a w szczególności: 

- koszt wynagrodzenia wykładowcy, instruktora, 

- koszt wynajmu sali, 

- koszt materiałów dydaktycznych, 

- koszt badań lekarskich, 

- koszt ubrań ochronnych, jeśli wymaga tego specyfika kursu, 

- koszt egzaminów,  po zaliczeniu których uczestnik otrzyma wymagane uprawnienia, 

certyfikaty 

- i inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Unii Europejskiej oraz logo OHP z adnotacją: Operacja wspierana w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na wszystkich dokumentach związanych z 

organizacją szkolenia takich jak: materiały dydaktyczne, harmonogram szkolenia, 

zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, certyfikatach, listach obecności, protokołach z 

egzaminu itp.  

Każdy kurs musi być realizowany wg harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia innych terminów realizacji szkolenia po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Wykonawcą. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu program i ostateczny harmonogram szkolenia 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. 

Wykonawca musi wyznaczyć osobę, która  będzie kierownikiem – koordynatorem  każdego z 

kursów. Osoba ta musi przebywać przez okres trwania kursu w miejscu odbywania się zajęć 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/


 

w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć. Może to być osoba prowadząca zajęcia 

podczas kursu. Osoba  ta  musi dysponować telefonem stacjonarnym lub komórkowym.  

Osoby, które wykonywać będą zamówienie  muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

wymagane dla danego rodzaju szkolenia, zgodnie z obowiązującym prawem należyte 

kompetencje, uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz dołożą należytej staranności w 

celu wykonania przedmiotu umowy. Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną 

odpowiedzialność. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie posiadały  

minimum 2 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w kształceniu dorosłych jako 

instruktor szkoleń zawodowych. 

Szkolenia  zakończą się egzaminami ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej – przed 

komisją powołaną przez Wykonawcę szkolenia, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut 

Spawalnictwa w Gliwicach lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (w 

zależności od szkolenia) oraz wydaniem zaświadczeń i uprawnień. Wykonawca musi 

prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić listę obecności uczestników kursu i zobowiązany jest 

do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z 

uczestników. 

Wykonawca może skreślić z listy uczestników kursu z powodu nie uczęszczania na zajęcia, 

tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia 

zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, nie później niż do 10 dni od 

planowanej daty zajęć, które się nie odbyły. 

Wykonawca powinien zapewnić na własny koszt: sale do prowadzenia zajęć teoretycznych 

spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie ogrzewane, odpowiednie 

krzesła i ławki) , odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć (tj. sprawne i dostosowane do zajęć 

praktycznych urządzenia). Wszystkie sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny 

pracy w dostosowaniu do ilości uczestników. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienniki zajęć oznaczone logo Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej oraz logo OHP z adnotacją: 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w których 

powinny zostać wpisane: 

a) nazwa i termin kursu, 

b) ewidencja obecności, 

c) dane uczestników kursu w formie listy obecności, 

d) wpisywana na bieżąco tematyka kursów oraz ilość godzin, 

e) informacje o odbytych kontrolach, itp., 

f) wyniki egzaminu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po zakończeniu 

realizacji całego zamówienia. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące 

dokumenty: oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem 

uczestników kursu; terminy realizacji zajęć i ilość godzin (harmonogramy), kserokopie kart 

przeprowadzonych zajęć  praktycznych dla każdego uczestnika kursu, kserokopie 

zaświadczeń o udziale w kursach, wraz z zakresem tematycznym i godzinowym, imienne listy 

osób wraz z ich podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i 

pomocniczych, ubrań roboczych, oryginały i kopie dokumentów poświadczających zdanie 

egzaminu. 

Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem na każdej stronie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

- przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, 



 

- prowadzenia dzienników i tematyki zajęć 

- uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach. 

Zamawiający ma prawo do uczestnictwa w końcowym egzaminie wewnętrznym osób 

szkolonych. 

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu szkolenia sporządzi odrębną kalkulację, 

obejmującą faktyczne koszty danego kursu oraz zestawienie kwalifikowanych kosztów 

szkolenia. 

Wykonawca musi działać zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Zapłata za wykonaną usługę ( sporządzony zostanie protokół odbioru usługi) nastąpi po 

wykonaniu kursu i otrzymaniu faktury/rachunku - w ciągu 30 dni roboczych przelewem na 

konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku – po wpływie na konto bankowe 

ŚWK OHP środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych przez 

Komendę Główną OHP. 

Dodatkowe wymagania, związane z realizacją zamówienia: 

Wykonawca, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudnić co 

najmniej cztery osoby z katalogu osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o 

pracę, tj.: 

- osobę bezrobotną, o której mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy posiadającą zaświadczenie lub skierowanie z właściwego urzędu pracy lub na 

podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy wystawionego przez 

organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych 

przepisach państwa członkowskiego EU, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania 

albo siedzibę, 

- osobę  młodocianą w celu przygotowania zawodowego – osoba, która ukończyła 16 lat a nie 

przekroczyła 18 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek osoby oraz brak 

kwalifikacji zawodowych, 

- osobę niepełnosprawną – osoba spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone 

Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych. Status niepełnosprawnego określony jest posiadanym orzeczeniem 

o niepełnosprawności wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy niepełnosprawnego, 

wydanym przez lekarza ZUS. 

- inną osobę niż bezrobotna, młodociana lub niepełnosprawna, o której mowa w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej, instytucję opieki zdrowotnej, 

informacji ze schroniska lub domu dla bezdomnych. 

Z uwagi na specyfikę zamówienia (duża ilość szkoleń w kilku powiatach) Zamawiający uzna 

warunek zatrudnienia za spełniony, jeśli Wykonawca zatrudni osoby bezrobotne, 

niepełnosprawne lub inne, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, od daty 

rozpoczęcia pierwszego szkolenia na minimum 2 miesiące. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający zatrudnienie osób oraz 

ich status w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo przeprowadzenia kontroli 

dokumentacji Wykonawcy dotyczącej zatrudnienia wymaganych osób oraz ma wgląd do 

dokumentacji Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego jej udostępnienia. 



 

Wykonawca powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na 

podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do 

ich danych osobowych. Osoby, której takiej zgody nie wyraziły nie mogą brać udziału w 

realizacji zamówienia. 

W przypadku zmian w zatrudnieniu osoba nowozatrudniona musi być również z katalogu 

osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy (potwierdzony status), łączny okres 

zatrudnienia musi wynosić minimum 2 miesiące. 

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego 

osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości 

zamówienia od każdej niezatrudnionej osoby. 

Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na czas realizacji zamówienia (minimum 2 miesiące) 

osoby o których mowa w  art. 29 ust. 4 pkt. 1. Na potwierdzenie Wykonawca składa 

oświadczenie, które należy dołączyć do oferty – załącznik Nr 3. 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

IV. Termin i miejsce  realizacji zamówienia: 

 

Termin wykonania zamówienia:  od daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 r. na terenie 

powiatów: 

pińczowski (14 osób); opatowski: (16 osób); staszowski (9 osób); kielecki (46 osób); buski 

(19 osób); sandomierski (11 osób); włoszczowski (8 osób); kazimierski (4 osoby); 

ostrowiecki (17 osób); jędrzejowski (6 osób). 

Dokładny termin prowadzenia zajęć będzie ustalony z Zamawiającym, wg harmonogramów 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca odbywania zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu i 

wyrażeniu zgodny przez Zamawiającego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania 

       tych warunków: 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do   wykonania zamówienia, 

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 



 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. a) należy złożyć certyfikat MEN lub 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP  

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. b) należy wykazać, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zorganizował i przeprowadził minimum 1 grupowy 

kurs zawodowy z każdego rodzaju, odpowiadające tematyce wymaganych szkoleń, dla grup 

nie mniejszych niż 2 osoby, tj.: profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą 

komputera,  pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowo kadrowymi, 

fryzjer – kosmetyczka, kucharz – kelner - barista, magazynier z obsługa wózka jezdniowego, 

operator koparko ładowarki kl. III, operator ładowarki jednonaczyniowej, operator obrabiarki 

sterowanej numerycznie, prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona, spawanie 

blach i rur metodą TIG, oraz załączeniem dowodów, że została wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie mogą być: a) poświadczenia, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  b) 

oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; c) dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie usług. Dodatkowa ilość przeprowadzonych kursów 

będzie oceniana wg kryterium opisanego w pkt. XVI. 

- w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. c) należy złożyć wykaz osób,  które 

będą prowadziły zajęcia w ramach szkolenia, które posiadają minimum 2 letnie 

doświadczenie w pracy dydaktycznej w kształceniu dorosłych jako instruktor szkoleń 

zawodowych - załącznik nr 4  

Od momentu podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 

dopuszcza się z przyczyn losowych zmianę osób – trenerów, pod warunkiem, że nowa kadra 

będzie spełniać wszystkie kryteria pod względem wykształcenia, kwalifikacji i 

doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, bezzwłocznego złożenia 

wniosku  o zmianie wykładowcy oraz podanie przyczyny jego zmiany – zmiana wymaga 

aneksu do umowy. 

 

e)   nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, ust.2 pkt. 1 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

- złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2/A 

- załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 do oferty  

należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie  

wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 

2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania 

określone w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym: 



 

a)  w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  postępowaniu 

i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób 

umożliwiający ich identyfikację.  

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do 

oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie  

c)  w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1, wymagania te muszą 

być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie 

musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców) 

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 

załączonych do ofert  dokumentów, wg zasady: spełnia/ nie spełnia.  

VI. Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:  

a) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty.  

b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony „Formularz ofertowy” – wg wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia – wg wzoru – załącznik Nr 2 i Nr 2A do SIWZ, 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru – załącznik Nr 2 B 

d) Oświadczenie dotyczące zatrudnienia osoby określonej  w art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy 

PZP 

e) Certyfikat MEN lub wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP, 

f) Wykaz minimum po jednym grupowym kursie zawodowym z każdego wymaganego 

rodzaju, dla grup nie mniejszych niż 2 osoby, potwierdzony dokumentem, z którego 

wynikać będzie, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły 

odbioru) – załącznik Nr 5 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z  informacją na 

temat ich doświadczenia zawodowego wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami – załącznik nr 4  

h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez 

Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 



 

i) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 

j) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie, każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane 

w pkt „b”. 

Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej.  

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie 

oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału (oferta, oświadczenia) 

albo kserokopii (w przypadku pełnomocnictwa –tylko uwierzytelniona notarialnie) 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na każdej stronie zawierającej treść, przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz 

tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez  

Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz 

poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub mailem 

jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu, poczty elektronicznej 

Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

  

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Michał Zubek – Tel.: 41/200-17-57; 

Sylwia Zubek    – Tel: 41/200-17-65. 



 

XI. Termin związania z ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na:. Zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursów zawodowych dla 150 uczestników projektu Równi na rynku pracy – YEI, w ramach 

programu Gwarancje dla Młodzieży Nie otwierać przed  10.12.2014 godz.: 10:15. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest aby koperta posiadała nazwę i 

adres Wykonawcy. 

 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyska Wojewódzka Komendanta OHP w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

sekretariat (pokój 110 - I piętro), w terminie do dnia  10.12.2014r. do godziny 10:00. 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 10.12.2014  o godzinie   10:15.

  

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 

Oferta musi zawierać ostateczną kwotę za przeprowadzenie kursu dla  1-go uczestnika  

szkolenia, obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz łączną wartość 

wykonania zamówienia dla  uczestników szkoleń. 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

XVI. Kryteria oceny ofert 

Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający zastosuje ocenę dla 

kryterium: 

cena – 70 % 

doświadczenie Wykonawcy – 30 % 



 

 

a) - ocena merytoryczna według kryterium: cena – max 70 punktów 

 

    cena minimalna 

Wartość punktowa ceny= ----------------------------------- X 70 

    cena oferty badanej 

 

b) - ocena merytoryczna według kryterium: doświadczenie – max 30 punktów ( usługi 

polegające na przeprowadzeniu kursów zawodowych ) 

- po 1 szkoleniu dla 2 osób – 0 punktów – warunek udziału w postępowaniu 

- po 2 szkolenia dla 2 osób – 10 punktów 

- po 3 szkolenia dla 2 osób – 20 punktów 

- po 4 szkolenia dla 2 osób – 30 punktów 

Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.  

 

XVII. Istotne postanowienia, umowy: 

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.   

 

XVIII. Środki ochrony prawnej  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw PZP zgodnie z działem VI. 

 

XIX. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 

 Załącznik nr 1  - formularz oferty 

 Załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 2 A – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 Załącznik Nr 2 B – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 Załącznik Nr 3 – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osoby określonej w art. 29 ust. 

4 pkt. 1 ustawy PZP 

 Załącznik nr 4 – wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia 

 Załącznik nr 5  – wykaz kursów zawodowych  

 Załącznik nr 6 – wzór umowy 


