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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

I.

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Prudnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55A
Adres internetowy (URL): www.pcpr-prudnik.pl
godziny urzędowania - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
tel. (77) 436-29-90
fax. (77) 436-91-25
II.

TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.
10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział II
INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ
I.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale na pełny zakres
danej części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na 9 części.

II.

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III.

UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Rozdział III
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

o

których

mowa

Rozdział IV
PODWYKONAWCY
I.

II.

III.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o
którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
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Rozdział V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I.

OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń w
podziale na 9 części
1) Część nr 1 zamówienia obejmuje kurs w zakresie prawa jazdy kat. B dla 12
osób.
2) Część nr 2 zamówienia obejmuje kurs w zakresie prawa jazdy kat. E do C dla 1
osoby.
3) Część nr 3 zamówienia obejmuje szkolenie okresowe kierowców -przewóz
rzeczy dla 1 osoby.
4) Część nr 4 zamówienia obejmuje szkolenie w zakresie języka migowego dla 2
osób.
5) Część nr 5 zamówienia obejmuje kurs kosmetyczny dla 1 osoby.
6) Część nr 6 zamówienia obejmuje szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości
dla 1 osoby.
7) Część nr 7 zamówienia obejmuje kurs operatora betoniarki dla 1 osoby
8) Część nr 8 zamówienia obejmuje kurs operatora wózka jezdniowego dla 6
osób.
9) Część nr 9 zamówienia obejmuje kurs opiekunki do dzieci i osób starszych dla 2
osób
2. Ilość osób biorących udział w kursach może ulec zmianie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Liczba uczestników każdego kursu będzie przekazana
Wykonawcy na 4 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
3. Ramowe wymogi wobec kursów/szkoleń:
1) Kursy/szkolenia mają odbyć się na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30 km.
2) Liczba godzin dziennie trwania kursu/szkoleń ustala wykonawca – jednakże czas
trwania szkolenia dziennie nie może przekroczyć 6 godzin .
3) Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach każdego kursu/szkolenia winny odbywać
się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 18:00. Zamawiający
dopuszcza prowadzenie szkolenia w sobotą oraz maksymalnie do godz. 20, jednakże
każda taka sytuacja powinna być skonsultowana z Zamawiającym.
4) Przyjmuje się, iż 1 godzina zajęć teoretycznych kursu/szkolenia wynosi 45 minut.
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Z kolei 1 godzina zajęć praktycznych kursu/szkolenia wynosi 60 minut.
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie szczegółowych programów i
harmonogramy kursów/szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego programu i harmonogramu kursów/szkoleń Zamawiającemu celem
akceptacji nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia
6) Kompleksowy program każdego kursu/szkolenia ma wyczerpywać tematykę
niezbędną w celu prawidłowego przygotowania do wykonywania pracy objętej
przedmiotem kursu.
7) Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenia kursów zgodnie z Krajowymi
Standardami Kwalifikacji Zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi danych kwalifikacji.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów/szkoleń metodą elearning.
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) imiennego ubezpieczenia wszystkich osób biorących udział w kursach od następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z kursem oraz w drodze do
miejsca szkolenia/kursu i z powrotem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie
dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.
3) przeprowadzenia
niezbędnych
badań
lekarskich,
psychotechnicznych
kwalifikujących do odbycia kursu oraz wykonywania zawodu, a także wystawienia
książeczek zdrowia do celów sanitarnych (jeżeli dotyczy) w ramach ceny ofertowej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie zaświadczeń lekarskich;
4) zapewnienia osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia
(nauczycieli, wykładowców) z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i
doświadczeniem dostosowanym do tematyki kursów/szkoleń;
5) zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal wykładowych oraz pomieszczeń i
terenu do praktycznej nauki zawodu (w tym maszyny, narzędzia, materiały, placu
manewrowego itp.),
6) prowadzenia dokumentacji: listy obecności uczestników na zajęciach, dziennika
zajęć i przekazania ich Zamawiającemu po zrealizowaniu szkolenia;
7) bieżącego informowania Zamawiającego o nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach w ramach kursu/szkolenia, nie zgłoszeniu się na zajęcia lub rezygnacji
uczestnika z kursu w trakcie jego trwania;
8) przekazania na własność każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych i
pomocy dydaktycznych (podręczniki, skrypty, przybory piśmiennicze itp.) oraz
zapewnienia wymaganej odzieży ochronnej i roboczej. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu potwierdzenie odbioru przez uczestników kursu/szkolenia
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materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych,
9) indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów
poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności
w procesie nauczania’
10) przeprowadzenia, po zakończeniu kursu egzaminu końcowego,
11) wydania uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz dokumentu
potwierdzającego nabyte uprawnienia, a także zaświadczenia, będącego integralną
częścią ww. dokumentów, zaopatrzonego w informację o współfinansowaniu
Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać logo Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz flagi Unii Europejskiej, a także nazwę i numer
Projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie;
12) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu imiennego
wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli
kurs/szkolenie oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
uczestnictwo w kursie/szkoleniu, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za zgodność z
oryginałem;
13) przekazania potwierdzonej kserokopii innych dokumentów związanych z realizacją
usługi, o które na piśmie zwróci się Zamawiający;
14) promocji usługi tj. odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów
bezpośrednio związanych z realizacją usługi tj. materiałów dydaktycznych,
programów kursów, certyfikatów, list obecności itp. W logo POKL i UE wraz z
informacją o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na
stronie internetowej: www.pokl.opolskie.pl;
15) zarejestrowania kursów w internetowej bazie ofert szkoleniowych
www.inwestycjawkadry.pl, www.baza.pokl.opole.pl i aktualizacji informacji o
każdym kursie/szkoleniu nie rzadziej niż raz w miesiącu,
16) przeprowadzenia ankiet oceny kursów/szkoleń, wykładowców oraz efektywności
kursów/szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania ankiety oraz
dostarczenia ich Zamawiającemu;
17) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do 31 grudnia 2024r.
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w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. W przypadku
zmiany adresu archiwizacji dokumentów poinformować Zamawiającego o nowym
adresie archiwizacji a w przypadku likwidacji przekazania dokumentów do siedziby
Zamawiającego. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2024r.;
18) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm. ) podczas wykonywania przedmiotu umowy;
19) poddania się kontroli przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot w zakresie
realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu do dokumentów, w tym
dokumentów finansowych oraz dokumentów w formie elektronicznej. Wymóg ten
dotyczy okresu do 31 grudnia 2024 r.;
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. do dokumentów finansowych.
Szczegółowy zakres wymaganego do zorganizowania i przeprowadzenia
kursu/szkolenia w ramach poszczególnych części zamówienia został opisany w
załączniku nr 1 do SIWZ

5.

II.

TERMIN WYKONANIAZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia wynosi:
1. Dla części nr 1 zamówienia- do dnia 30.09.2014 r.
2. Dla części nr 2 zamówienia- do dnia 30.07.2014 r.
3. Dla części nr 3 zamówienia- do dnia 30.07.2014 r.
4. Dla części nr 4 zamówienia- do dnia 15.08.2014 r.
5. Dla części nr 5 zamówienia- do dnia 15.09.2014 r.
6. Dla części nr 6 zamówienia- do dnia 30.07.2014 r.
7. Dla części nr 7 zamówienia- do dnia 30.07.2014 r.
8. Dla części nr 8 zamówienia- do dnia 19.07.2014 r.
9. Dla części nr 9 zamówienia- do dnia 30.08.2014 r.
Szczegółowy terminarz kursów/szkoleń będzie na bieżąco ustalany przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
Planowany termin rozpoczęcia kursu/szkoleń w ramach części nr 1 zamówienia16.07.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia kursu/szkoleń w ramach części nr 2-3 oraz 6-9
zamówienia- 01.07.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia kursu/szkoleń w ramach części nr 4 zamówienia14.07.2014 r.
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Planowany termin rozpoczęcia kursu/szkoleń w ramach części nr 5 zamówienia01.08.2014.
III.

KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80500000-9 -usługi szkoleniowe
Rozdział VI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wniesienia
wadium.
Rozdział VII
OPIS WARUNKÓWUDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust.2ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art.22 ust.1 ustawy Pzp.
I.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
spełniają minimum następujące warunki:
1.

2.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek
zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla
siedziby Wykonawcy.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, o ile
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wykonał
należycie
a) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
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3.

4.

5.

kurs w zakresie prawa jazdy kat. B, w przypadku składania oferty na część
nr 1 zamówienia.
b) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
kurs w zakresie prawa jazdy kat. E do C, w przypadku składania oferty na
część nr 2 zamówienia.
c) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
szkolenia okresowego kierowców -przewóz rzeczy, w przypadku składania
oferty na część nr 3 zamówienia.
d) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
szkolenia w zakresie języka migowego, w przypadku składania oferty na
część nr 4 zamówienia.
e) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
kursu kosmetycznego, w przypadku składania oferty na część nr 5
zamówienia.
f) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
szkolenia w zakresie ABC Przedsiębiorczości, w przypadku składania oferty
na część nr 6 zamówienia.
g) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
kursu operatora betoniarki, w przypadku składania oferty na część nr 7
zamówienia.
h) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
kursu operatora wózka jezdniowego, w przypadku składania oferty na część
nr 8 zamówienia.
i) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było przeprowadzenie
kursu opiekunki do dzieci i osób starszych, w przypadku składania oferty na
część nr 9 zamówienia.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie
precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

II.

INNE PODMIOTY
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
2. 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.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. I
niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
1)
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
3)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
4)
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. I
niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia.

III.

OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1.

2.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów,
według formuły „spełnia”– „niespełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki określone w Rozdziale VII ust. I pkt 1-4 SIWZ muszą zostać spełnione
łącznie przez wszystkich Wykonawców.
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Rozdział VIII
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
I.

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

A. Wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.

2.

3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, 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.
Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na formularzu zgodnym z treścią
Załącznika nr 4 do SIWZ.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
w formie oświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ).

C. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na
formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
D. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym
okresie, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w
Rozdziale VII ust. I pkt 2 SIWZ– złożony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do
SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest poświadczenie lub, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
pozyskać poświadczenia– oświadczenie wykonawcy.
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Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi w zakresie niezbędnym dla
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale VII
ust. I pkt 2 SIWZ.
II.

FORMA DOKUMENTÓW
1.
2.

3.

4.
5.

III.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty, o
których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

PODMIOT ZAGRANICZNY
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale VIII ust.
I lit B pkt 1 SIWZ, składa dokument lub 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,

2.

Jeżeli w kraju miejsca 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 reprezentowania wykonawcy złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
IV.

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale VIII ust. I l i t . B
powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa
pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Rozdział IX
WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie
do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana- za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny,
parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub
inne osoby do tego umocowane.
5. Oferta powinna znajdować się w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu,
opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik
Oferta w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie
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przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”
znak sprawy: 1/2014
Nie otwierać przed dniem 16.06.2014 roku, godz.10:00”
6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz
połączone w sposób trwały.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003 r.nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.),Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć
zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających
zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty
wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
10. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.: oryginał w
tradycyjnej formie pisemnej oraz kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji
elektronicznej na płycie CD–ROM z możliwością odczytu w programach
Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub formacie PDF.
11. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału
oferty.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w
przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
14. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w
wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na
pisemny wniosek zainteresowanego.
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Rozdział X
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

2.

3.

Wykonawca formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka
podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.o podatku
od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054,z późn. zm.).
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna
być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Rozdział XI
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik, sekretariat (pokój nr 5), do
dnia 16.06.2014r., do godziny 09:00.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o
którym mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

II.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2014r., o godzinie 10:00, w siedzibie
Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki
55A, 48-200 Prudnik, sekretariat (pokój nr 5).

III.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1.

Otwarcie ofert jest jawne.
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2.
3.
IV.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1.

2.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie
zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku
wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.
Rozdział XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIII
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1.
2.
3.

W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez
Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87ust. 2 ustawy Pzp.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
Lp.
1

Kryterium
Cena

Waga
100%
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Oferty oceniane będą na podstawie poniższego wzoru:
Cmin
C = -------------x100
Co
C
-liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę oferty,
Cmin -najniższa cena oferty wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,
Co
4.

-cena ocenianej oferty,
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług
(Dz.U. nr54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIV
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się Wykonawcami jest:
Justyna Saska, tel. (77) 436-91-25,
email: pcpr.prudnik@interia.pl

2.

3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr (77) 436-912-5 lub drogą
elektroniczną wysyłając e-mail na adres: pcpr.prudnik@interia.pl
Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do którego zastrzeżona
jest forma pisemna.
Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz
znakiem postępowania.
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4.

Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów
określonych w art. 38 ustawy Pzp. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne
informacje związane z
niniejszym
postępowaniem Zamawiający będzie
zamieszczał na swojej stronie internetowej.
Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI
WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY

I.

Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.

Zamawiający
dopuszcza możliwość
umowy w następujących przypadkach:
1.

2.
3.

4.
5.

dokonania istotnych

zmian

postanowień

zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego –
dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.
konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i Zamawiającego.
zmniejszenia liczby uczestników kursu/szkolenia, przy czym zmiana ta
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
zwiększenie liczby uczestników kursu/szkolenia,
zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.
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Rozdział XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
Rozdział XVIII
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na
zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

II.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce
podpisania umowy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z
uwzględnieniem art. 94 ustawy Pzp.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez uchylanie
się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w
czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą
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dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej
oferty.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1–Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2–Formularz ofertowy
Załącznik nr 3–Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Załącznik nr 4–Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5–Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6–Wykaz wykonanych głównych usług
Załącznik nr 7–Wzór umowy wraz z załącznikami
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń
podzielonych na 9 części.
II. Ramowe założenia wobec kursów/szkoleń oaz zobowiązania Wykonawcy zostały ujęte
w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 i 4 SIWZ.
III. Szczegółowe wymagania wobec poszczególnych części zamówienia:
1. Część nr 1 zamówienia- kurs w zakresie prawa jazdy kat. B.
1) Cele kursu:
Zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności do poruszania się
pojazdem i do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.
2) Program nauczania:
Program szkolenia dla danej kategorii prawa jazdy musi być zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi, a w
szczególności przepisami Rozporządzenia 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 oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Liczba uczestników: 12 osób.
3) Czas trwania: łącznie 70 godzin (dla jednego uczestnika), w tym
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 30
Liczba godzin zajęć praktycznych: 40
4) Miejsce przeprowadzenia kursu:
Część teoretyczna w mieście Prudnik, praktyczna na terenie województwa
opolskiego.
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B zgodnie z planami i
programami kursu uzgodnionymi z Zamawiającym;
b) zapewnienia pomieszczenia na potrzeby realizacji kursu, wyposażone w
odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia a także
utwardzony placu manewrowego oraz pojazdy przystosowane do nauki jazdy
– spełniające warunki określone w obowiązujących przepisach
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c) zorganizowania i sfinansowania przeprowadzenia badań lekarskich przez
lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przez
kandydatów (wykonawca ma skalkulować opłatę za badania lekarskie)
d) poinformowania uczestników przed rozpoczęciem kursu o zagrożeniach
występujących w miejscu przeprowadzania kursu;
e) przeprowadzenie oceny końcowej każdego uczestnika kursu oraz
powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny
końcowej uczestników kursu;
f) wydania uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu, upoważniającego
do przystąpienia do egzaminu państwowego, a także zaświadczenia,
będącego integralną częścią ww. dokumentu, zaopatrzonego w informację o
współfinansowaniu Projektu , które powinno zawierać właściwe logotypy.
g) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
h) wskazania terminu egzaminów poprawkowych, a po ich przeprowadzeniu,
do dostarczenia Zamawiającemu protokołu egzaminacyjnego ukończenia
kursu;
i) dokonania opłaty za pierwszy egzamin państwowy uczestników kursu wraz z
dowiezieniem i odwiezieniem na miejsce egzaminu oraz wykonanie
wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotowego zamówienia.
2. Część nr 2 zamówienia- kurs w zakresie prawa jazdy kat. E do C.
1) Cele kursu:
Zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności do poruszania się
pojazdem i do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. E do C.
2) Program nauczania:
Program szkolenia dla danej kategorii prawa jazdy musi być zgodny z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi, a w
szczególności przepisami Rozporządzenia 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 oraz
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia
kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Liczba uczestników: 1 osoba.
3) Czas trwania: łącznie 45. godzin, w tym
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 20
Liczba godzin zajęć praktycznych: 25
4) Miejsce przeprowadzenia kursu:
Część teoretyczna w mieście Prudnik, praktyczna na terenie województwa
opolskiego.
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii E do C zgodnie z planami i
programami kursu uzgodnionymi z Zamawiającym;
b) zapewnienia pomieszczenia na potrzeby realizacji kursu, wyposażone w
odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia a także
utwardzony placu manewrowego oraz pojazdy przystosowane do nauki jazdy
– spełniające warunki określone w obowiązujących przepisach
c) zorganizowania i sfinansowania przeprowadzenia badań lekarskich przez
lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przez
kandydatów (wykonawca ma skalkulować opłatę za badania lekarskie)
d) poinformowania uczestników przed rozpoczęciem kursu o zagrożeniach
występujących w miejscu przeprowadzania kursu;
e) przeprowadzenie oceny końcowej każdego uczestnika kursu oraz
powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny
końcowej uczestników kursu;
f) wydania uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu, upoważniającego
do przystąpienia do egzaminu państwowego, a także zaświadczenia,
będącego integralną częścią ww. dokumentu, zaopatrzonego w informację o
współfinansowaniu Projektu , które powinno zawierać właściwe logotypy.
g) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
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h) wskazania terminu egzaminów poprawkowych, a po ich przeprowadzeniu,
do dostarczenia Zamawiającemu protokołu egzaminacyjnego ukończenia
kursu;
i) dokonania opłaty za pierwszy egzamin państwowy uczestników kursu wraz z
dowiezieniem i odwiezieniem na miejsce egzaminu oraz wykonanie
wszystkich innych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji
przedmiotowego zamówienia.
3. Część nr 3 zamówienia- szkolenie okresowe kierowców -przewóz rzeczy
1) Cele szkolenia:
Umożliwienie kierowcom uaktualnienia wiedzy mającej szczególne znaczenie w
wykonywanej przez nich pracy, ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa
drogowego i racjonalnego zużycia paliwa
2) Program nauczania:
Program szkolenia musi być zgodny 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 późn. zm.), oraz § 75 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz, 1193 ze z późn. zm.).
Liczba uczestników: 1 osoba
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30 km.
4) Czas trwania: łącznie 35 godzin.
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia szkolenia okresowego kierowców posiadających prawo
jazdy kategorii C zgodnie z planami i programami kursu uzgodnionymi z
Zamawiającym;
b) zapewnienia pomieszczenia na potrzeby realizacji kursu, wyposażone w
odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia a także
utwardzony placu manewrowego oraz pojazdy przystosowane do nauki jazdy
– spełniające warunki określone w obowiązujących przepisach
c) zorganizowania przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, badań lekarskich w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników
szkolenia orzeczenia lekarskiego o możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie
z kierunkiem szkolenia. Koszt przedmiotowych badań Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić dokonując obliczenia ceny
d) poinformowania uczestników przed rozpoczęciem szkolenia o zagrożeniach
występujących w miejscu przeprowadzania szkolenia;
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e) przeprowadzenie oceny końcowej każdego uczestnika kursu oraz
powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni wcześniej, o dacie i godzinie oceny
końcowej uczestników szkolenia;
f) wydania uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, , a także
zaświadczenia, będącego integralną częścią ww. dokumentu, zaopatrzonego
w informację o współfinansowaniu Projektu, które powinno zawierać
właściwe logotypy.
g) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
4. Część nr 4 zamówienia- szkolenie w zakresie języka migowego
1) Cele szkolenia:
Dzięki udziałowi w kursie języka migowego uczestnik powinien przyswoić znaki i
zwroty, które pozwolą na swobodne komunikowanie się z osobami z wadą słuchu.
Uczestnik pozna podstawowy materiał językowy powinien ułatwić dalszą naukę,
samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb
zawodowych
2) Program szkolenia:
Program kursu powinien obejmować zasady nawiązywania, reagowania na
komunikaty i informacje osób z dysfunkcją narządu słuchu, a także prowadzenia z
nimi rozmów oraz rozpoznawania znaków niewerbalnych. Kurs powinien zmierzać
do zapoznania uczestniczki ze specyfiką komunikacji z osobą niesłyszącą i/lub
głuchoniemą. Kurs powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczną naukę
posługiwania się językiem migowym. Program szkolenia ma być zgodny z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w
sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz,
1193 ze z późn. zm.).
Liczba uczestników: 2 osoby.
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3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30
km. Wykonawca zapewni salę szkoleniową
4) Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu, szczegółowo
opracowanym przez Wykonawcę i przedstawionym Zamawiającemu,
b) przeprowadzenia, po zakończeniu kursu egzaminu końcowego,
c) zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadry nauczającej oraz zapewnienia,
że osoba prowadząca zajęcia będzie indywidualnie odpowiadała na potrzeby
uczestników kursu. Osoba prowadząca kurs powinna także dostosować metody
pracy do możliwości każdego uczestnika kursu,
d) zapewnienia sali wykładowej przystosowanej do liczby słuchaczy
przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem sanitarnym, spełniającym
zadania ergonomiczne i bhp, wyposażonej w co najmniej tablicę kredową,
e) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych
zgodnych z tematyką zajęć (podręcznik, opracowania własne, skrypty, teczka
na materiały, harmonogram szkolenia), które po zakończeniu szkolenia
przechodzą na własność uczestników,
f) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
5. Część nr 5 zamówienia- kurs kosmetyczny
1) Cele szkolenia:
Przygotowanie do pracy w zawodzie wizażystki, makijażystki, manicurzystki i
pedicurzystki, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, określoną
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.
U. Nr 82, poz. 537, z późn. zm. Uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych z zakresu makijażu i wizażu oraz stylizacji paznokci.
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2) Program nauczania:
Program kursu ma być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz, 1193 ze z późn. zm.).
Program kursu powinien zostać opracowany z wykorzystaniem standardów
kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych jeżeli
znajdują się one w bazie danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej – oraz obejmować co najmniej niżej wymienione bloki tematyczne:
· makijaże XXI wieku,
· pudry, podkłady, kamuflaże,
· rodzaje pędzli i ich przeznaczenie,
· dobór podkładów,
· makijaż a typ urody,
· liner-kreska oka,
· korygowanie odpowiednim makijażem defektów oka, asymetria twarzy,
· makijaż ust krok po kroku,
· powiększanie optyczne ust,
· ABC makijażu,
· modelowanie twarzy,
· makijaż brwi,
· delikatna regulacja – optyczne podniesieni oczy – praktyka,
· profesjonalne wykonanie SMOKY EYES – praktyka,
· makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny, fantazyjny,
· ćwiczenia i trening,
· kreowanie własnego wizerunku w oparciu o typ urody, dobór odpowiednich
kosmetyków, biżuterii, garderoby zgodnie z obowiązującymi zasadami,
· techniki przedłużenia płytki paznokcia na tipsie metodą żelową,
· technika wykonania manicure kosmetycznego, biologicznego, masażu dłoni,
· technika wykonania pedicure kosmetycznego, leczniczego,
· wizaż – wprowadzenie w świat kosmetyków kolorowych.
Liczba uczestników: 1 osoba
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30
km. Kurs ma odbyć się w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym.
4) Czas trwania: 80 godzin.
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
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a) przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu, szczegółowo
opracowanym przez Wykonawcę i przedstawionym Zamawiającemu,
b) przeprowadzenia, po zakończeniu kursu egzaminu końcowego,
c) zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadry nauczającej oraz zapewnienia,
że osoba prowadząca zajęcia będzie indywidualnie odpowiadała na potrzeby
uczestników kursu. Osoba prowadząca kurs powinna także dostosować metody
pracy do możliwości każdego uczestnika kursu,
d) zapewnienia sali wykładowej przystosowanej do liczby słuchaczy
przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem sanitarnym, spełniającym
zadania ergonomiczne i bhp, wyposażonej w co najmniej tablicę kredową,
e) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych
zgodnych z tematyką zajęć (podręcznik, opracowania własne, skrypty, teczka
na materiały, harmonogram szkolenia), które po zakończeniu szkolenia
przechodzą na własność uczestników,
f) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
6. Część nr 6 zamówienia- szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości
1) Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do założenia i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a w szczególności z zakresu podstaw
prawa gospodarczego, systemu podatkowego w Polsce i form ewidencji
podatkowej, podstaw marketingu i negocjacji, praktycznego wykorzystania
internetu w działalności gospodarczej, prowadzenia rozliczeń z ZUS,
przeprowadzenia analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa.
2) Program nauczania:
Program szkolenia ma być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz, 1193 ze z późn. zm.). Program
szkolenia powinien obejmować:
a) aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:
· podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
· podstawowe definicje,
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·
·
·
·
b)
·
·
·
c)
·

fundamenty swobody działalności gospodarczej,
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
formy prowadzenia działalności gospodarczej,
rejestracja firmy – krok po kroku,
aspekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej:
podatki w działalności gospodarczej,
wybór formy opodatkowania,
rozliczenia publiczno – prawne (ZUS, US),
prawo pracy:
stosunek pracy w różnego typu umowach między pracodawcą a
pracownikiem,
· równouprawnienie w pracy,
· terminy istnienia stosunku pracy,
· wymogi i formalne umowy o pracę,
· wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy,
· wynagrodzenia i kary wynikające ze stosunku pracy,
· zasiłki,
· świadczenia rehabilitacyjne,
d) zasady tworzenia i opracowywania biznesplanu:
· funkcje biznesplanu,
· podstawowe elementy biznesplanu,
· zasady konstrukcji biznesplanu,
· struktura biznesplanu,
e) warsztaty, na których uczestnicy przygotują wstępną wersję wniosku o
przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności
gospodarczej.
f) po zrealizowaniu części teoretycznej należy przeprowadzić egzamin pisemny.
Liczba uczestników: 1 osoba.
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30
km. Wykonawca zapewni salę szkoleniową.
4) Czas trwania: łącznie 30 godzin.
5) Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia następujące
materiały: teczka tekturowa, brulion, długopis, materiały dydaktyczne niezbędne
do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu – mogą to być
np. kserokopie streszczeń wykładów oraz wzory dokumentów omawianych
na zajęciach.
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6) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu, szczegółowo
opracowanym przez Wykonawcę i przedstawionym Zamawiającemu,
b) przeprowadzenia, po zakończeniu kursu egzaminu końcowego,
c) zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadry nauczającej oraz zapewnienia,
że osoba prowadząca zajęcia będzie indywidualnie odpowiadała na potrzeby
uczestników kursu. Osoba prowadząca kurs powinna także dostosować metody
pracy do możliwości każdego uczestnika kursu,
d) zapewnienia sali wykładowej przystosowanej do liczby słuchaczy
przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem sanitarnym, spełniającym
zadania ergonomiczne i bhp, wyposażonej w co najmniej tablicę kredową,
e) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych
zgodnych z tematyką zajęć (podręcznik, opracowania własne, skrypty, teczka
na materiały, harmonogram szkolenia), które po zakończeniu szkolenia
przechodzą na własność uczestników,
f) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;
7. Część nr 7 zamówienia- kurs operatora betoniarki
1) Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień operatora betoniarki.
2) Program nauczania:
Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia na
operatora betoniarki opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie. Program szkolenia powinien zawierać
następujące zagadnienia:
a) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
b) Użytkowanie eksploatacyjne,
c) Podstawy elektrotechniki,
d) Budowa betoniarek,
e) Technologia robót,
f) Zajęcia praktyczne.
Liczba uczestników: 1 osoba
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3) Czas trwania: łącznie 38 godzin (dla jednego uczestnika), w tym
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 26
Liczba godzin zajęć praktycznych: 12
4) Miejsce przeprowadzenia kursu:
Część teoretyczna w mieście Prudnik, praktyczna na terenie województwa
opolskiego.
5) Obowiązki Wykonawcy:
a) zakończenie szkolenie egzaminem przed komisją egzaminacyjną Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie lub innego
uprawnionego podmiotu.
b) absolwenci szkolenia powinni otrzymać:
· po pozytywnym ukończeniu szkolenia: zaświadczenie o jego ukończeniu
potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika,
· po zdanym egzaminie państwowym: świadectwo oraz książeczkę operatora
maszyn roboczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz.1263).
c) zapewnienie odzieży ochronnej
d) zorganizowanie uczestnikom szkolenia badania lekarskiego, stwierdzające
zdolność do uczestniczenia w szkoleniu będącym przedmiotem zamówienia.
e) zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe dostosowane do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych, które powinny zostać
przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru na początku
szkolenia, bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć i przejść
na jego własność,
g) zapewnienie sprzętu (betoniarka), wyposażenie dydaktyczne, pomieszczenia
dostosowane do potrzeb szkolenia,
h) zapewnienie warunków pracy i nauki zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
i) zapewnienie bufetu kawowy w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów,
ciastek.
j) pokrycie kosztów związanych z pierwszym egzaminem państwowy przed
Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w
Warszawie lub inny uprawniony podmiot.
k) zorganizowanie przeprowadzenia w/w egzaminu i dopełnienie wszelkich
formalności związanych z uzyskaniem przez uczestnika szkolenia
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych uprawnień t.j.
świadectwa oraz książeczki operatora.
8. Część nr 8 zamówienia- kurs operatora wózka jezdniowego
1) Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień operatora wózka jezdniowego.
2) Program nauczania:
Program kursu powinien być zgodny z Decyzją Ministra Gospodarki PP13/TT/VIII/2740W/02 z dnia 16.07.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Kurs musi być zrealizowany wg programu szkolenia zawierającego takie zagadnienia
jak:
- typy stosowanych wózków jezdniowych,
- budowa wózków jezdniowych,
- czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy
wózkami,
- czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu BHP,
- wiadomości o dozorze technicznym,
- obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem propan butan,
- praktyczna nauka jazdy wózkami widłowymi.
Liczba uczestników: 6 osób
3) Czas trwania: łącznie 67 godzin (dla jednego uczestnika), w tym
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 46
Liczba godzin zajęć praktycznych: 21
4) Miejsce przeprowadzenia kursu:
Część teoretyczna w mieście Prudnik, praktyczna na terenie województwa
opolskiego.
5) Obowiązki Wykonawcy:
a) zakończenie szkolenie egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem
zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie musi być zgodne z
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.w sprawie
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31
poz. 216).

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
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b) absolwenci szkolenia powinni otrzymać po pozytywnym ukończeniu szkolenia
zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje
uczestnika,
c) zapewnienie odzieży ochronnej
d) zorganizowanie uczestnikom szkolenia badania lekarskiego, stwierdzające
zdolność do uczestniczenia w szkoleniu będącym przedmiotem zamówienia.
e) zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe dostosowane do zakresu prowadzonego szkolenia,
f) zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych, które powinny zostać
przekazane uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru na początku
szkolenia, bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć i przejść
na jego własność,
g) zapewnienie sprzętu (wózka widłowego), wyposażenie dydaktyczne,
pomieszczenia dostosowane do potrzeb szkolenia,
h) zapewnienie warunków pracy i nauki zgodne z przepisami Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,
i) zapewnienie bufetu kawowy w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów,
ciastek.
j) pokrycie kosztów związanych z pierwszym egzaminem państwowy.
k) zorganizowanie przeprowadzenia w/w egzaminu i dopełnienie wszelkich
formalności związanych z uzyskaniem przez uczestnika szkolenia
dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych uprawnień t.j.
świadectwa oraz książeczki operatora.
9. Część nr 9 zamówienia- kurs opiekunka do dzieci i osób starszych
1) Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kompleksowej wiedzy z zagadnień
kluczowych dla osób chcących zawodowo opiekować się dziećmi oraz osobami
starszymi. Program kursu
powinien być zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie
„Opiekunka dziecięca” lub „Opiekunka dziecięca domowa” oraz „Opiekunka
środowiskowa" opracowanym przez MPiPS

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
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2) Program nauczania:
Program kursu powinien obejmować co najmniej niżej wymienione bloki
tematyczne:
- rola i zadania opiekuna dzieci jak również osoby starszej, chorej, formy
opieki i pomocy tej grupie osób,
- procesy rozwoju dziecka oraz procesy starzenia się organizmu człowieka,
- postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
- choroby wieku dziecięcego i wieku podeszłego,
- pielęgnacja chorych dzieci oraz osób w podeszłym wieku,
- pierwsza pomoc w geriatrii,
- podstawowe zasady stosowania leków u dzieci i chorych w podeszłym wieku,
- zasady żywienia dziecka oraz człowieka starszego, chorego,
- higiena i zabiegi higieniczne, w tym profilaktyka odleżyn oraz skutków
długotrwałego unieruchomienia,
- zajęcia praktyczne
- pierwszej pomocy ze szczególnym wskazaniem na pomoc dziecku małemu
oraz osobom starszym
- komunikacja interpersonalna
Liczba uczestników: 2 osoby
3) Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Prudnik lub okolicy do 30 km.
4) Czas trwania: 150 godzin.
Liczba godzin zajęć teoretycznych: 70
Liczba godzin zajęć praktycznych: 80
5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu, szczegółowo
opracowanym przez Wykonawcę i przedstawionym Zamawiającemu,
b) przeprowadzenia, po zakończeniu kursu egzaminu końcowego,
c) zapewnienia odpowiednich kwalifikacji kadry nauczającej oraz zapewnienia,
że osoba prowadząca zajęcia będzie indywidualnie odpowiadała na potrzeby
uczestników kursu. Osoba prowadząca kurs powinna także dostosować
metody pracy do możliwości każdego uczestnika kursu,
d) zapewnienia sali wykładowej przystosowanej do liczby słuchaczy
przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem sanitarnym, spełniającym
zadania ergonomiczne i bhp, wyposażonej w co najmniej tablicę kredową,
e) zapewnienia dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych
zgodnych z tematyką zajęć (podręcznik, opracowania własne, skrypty, teczka
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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na materiały, harmonogram szkolenia), które po zakończeniu szkolenia
przechodzą na własność uczestników,
f) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia
imiennego wykazu uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy
ukończyli kurs oraz kserokopii zaświadczeń, dokumentów potwierdzających
nabycie uprawnień, list obecności, wyciągu egzaminacyjnego oraz
zaświadczeń będących integralną częścią świadectw, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, a także imiennego wykazu osób, które nie ukończyły
kursu, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego;

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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Załącznik nr 2 do SIWZ
/ pieczęć firmowa /
pełna nazwa Wykonawcy:
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika)

...........................................................
adres siedziby Wykonawcy:
ulica...................................................
miasto…………………………………............
NIP ...............................................
REGON .........................................
e-mail ……………………………………………..
nr telefonu .......................................
nr faksu …..........................................
Powiatowe Centrum
w Prudniku,
ul. Kościuszki 55A
48-200 Prudnik

Pomocy

Rodzinie

FORMULARZ OFERTY
Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”, (numer postępowania: 1/2014)
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za całkowitą cenę:

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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Część
zamówienia

Nazwa kursu

Część nr 1
zamówienia

Kurs w zakresie prawa
jazdy kat. B dla 12
osób.

Całkowita cena za przeprowadzenie kursu szkolenia
………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 2
zamówienia

Kurs w zakresie prawa
jazdy kat. E do C dla 1
osoba.

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 3
zamówienia

Szkolenie okresowe
kierowców -przewóz
rzeczy dla 1 osoba.

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 4
zamówienia

Szkolenie w zakresie
języka migowego dla
2 osób.

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 5
zamówienia

Kurs kosmetyczny dla
1 osoby.

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 6
zamówienia

Szkolenie w zakresie
ABC
Przedsiębiorczości dla
1 osoby.

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 7
zamówienia

Kurs
operatora
betoniarki dla 1 osoby

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
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Część nr 8
zamówienia

Kurs operatora wózka
jezdniowego dla 6
osób

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

Część nr 9
zamówienia

Kurs opiekunka do
dzieci i osób starszych
dla 2 osób

………………………………………………………………………………… złotych brutto
w tym:
- wartość netto ……………………………………………… PLN
- podatek VAT - …… % ……………………………… PLN
- cena jednostkowa za jednego uczestnika netto: …………… PLN

2.

Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z
tytułu realizacji umowy.

3.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze
wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami
postępowania.

5.

Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

7.

Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w
naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć
podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/.
Części zamówienia, które wykonywać będą podwykonawcy to
………………………………………. ……………………………………………………………………………………
/w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy/

9.

Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ……..,
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ........................................................
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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2) ........................................................
3) ........................................................
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”, (numer postępowania: 1/2014)

w imieniu Wykonawcy:
………………………………………………………………….……………………
(podać pełną nazwę oraz adres/siedzibę Wykonawcy)

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907.), oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:
1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

4.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data: ..........................................

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”, (numer postępowania: 1/2014)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Data: ..........................................

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………….
/ pieczęć firmowa /

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”, (numer postępowania: 1/2014)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, ze zm.).
W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ USŁUG
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług
szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku- postępowanie nr 1/2014”, (numer postępowania: 1/2014)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)
(miejscowość)

Przedkładamy wykaz usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy i doświadczenia

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość

Termin

brutto

realizacji

Nr załącznika/
Odbiorca
do Wykazu dostaw

zamówienia
[od dzień/miesiąc/rok

1

2

[zł]

do dzień/miesiąc/rok]

3

4

[pełna nazwa i adres
zamawiającego
będącego stroną
umowy]

w postaci dokumentu
czy usługi zostały
wykonane lub są
wykonywane
należycie [np.
referencje]

5

6

Oświadczamy poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną
oddane nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, na potwierdzenie czego załączamy w szczególności pisemne zobowiązanie o którym mowa w
SIWZ

…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………………………………
zawarta dnia …………………… 2014 r. w Prudniku pomiędzy
Powiatem Prudnickim/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200
Prudnik, REGON 531422804, NIP 7551669932 reprezentowanym przez:
Kierownika – Krystynę Wilisowską,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………, REGON …………………, reprezentowanym przez: …………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający i Wykonawca, zawierają umowę o
następującej treści:

1.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania usługi pn:
„Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku”, w zakresie części nr …. zamówienia.

2.

Szczegółowy program kursu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji co najmniej
4 dni przed rozpoczęciem kursu.

3.

Szczegółowe daty przeprowadzenia kursu będą ustalone przez Wykonawcę w porozumieniu ze
Zamawiającym.

1.

2.

§2
Kursem w ramach części nr ……. zamówienia obejmuje się ……… uczestników projektu
systemowego ,,Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wśród uczestników kursu ankiety, której
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku” Nr POKL.07.01.02-16-010/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja
Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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celem będzie ocena kursu przeprowadzanego przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający
zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym
prawo do wglądu i tworzenia kserokopii dokumentów Wykonawcy, dotyczących wykonania
umowy, jak m.in. list obecności, ankiet prowadzonych przez Wykonawcę, itp.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników kursu z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę co najmniej na 4 dni przed
terminem kursu.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym m.in. do dokumentów finansowych.

1.

2.

§3
Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie, niezbędną wiedzę oraz wymagane prawem
uprawnienia/zezwolenia/certyfikaty do należytego przeprowadzenia kursu objętego
przedmiotem umowy.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi
uprawnieniami, zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją,
2) przeprowadzenia kursu w zakresie części nr …. zamówienia pn. ……….., zgodnie ze złożoną ofertą
stanowiącą integralną część niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w
SIWZ,
3) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu dokumentów o których mowa
w rozdziale V ust. I pkt. 4 ppkt 12,
4) przekazania potwierdzonej kserokopii innych dokumentów związanych z realizacją usługi, o które
na piśmie zwróci się Zamawiający.
§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia:
………………..

1.

2.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
wysokości ………………….zł brutto, ustawowo zwolnione z podatku VAT, ustalone na podstawie
złożonej oferty, stanowiące iloczyn ………… uczestników kursu oraz kwoty ………… za jednego
uczestnika z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku gdy rzeczywista liczba uczestników kursu będzie mniejsza od wskazanej w ofercie,
wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu kursu i przedstawieniu przez Wykonawcę
wymaganych dokumentów zgodnie z § 4 pkt. 3 niniejszej umowy.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po
zakończeniu kursu.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od jej
wystawienia.
Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury wystawiać należy na Powiat Prudnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik, REGON 531422804, NIP 7551669932.
§7
Wykonawca nie może powierzać/może powierzyć (niepotrzebne skreślić), zgodnie z ofertą
Wykonawcy, wykonania/wykonanie (niepotrzebne skreślić) części usług podwykonawcom.
Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie i zaniechanie działania
i zaniechanie osób trzecich, z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie
zobowiązania powierza. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za zadania wykonane przez osoby trzecie.

§8
1. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego będzie:
Pan/i ……………………..
2. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy będzie:
Pan/i ………………………..

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §5
umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w §6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
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4. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy z
tytułu niniejszej umowy bez odrębnych powiadomień i wezwań.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej integralnych części mogą nastąpić za zgodą stron i wymagają dla
swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy,
jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) oferta Wykonawcy z dnia …………………… r., która stanowi załącznik nr 1 do umowy,
2) SIWZ, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

Zamawiający
……………………

Wykonawca
…………………….
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