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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej

 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.)

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek
 projektu 

„Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”

Zatwierdził:
Urszula Dziurdzia
Kierownik Miejsko – Gminnego 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu
ul. Kościelna 29
23 – 440 Fram,pol
tel./fax. 846857504
e-mail: mgopsframpol@gmail.com
www.  mgopsframpol.com  
www.mgopsframpol.ebip.lublin.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o  udzielenie  zamówienia prowadzone jest  w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników/uczestniczek 

projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” w zakresie:
Zadanie 1. Język angielski – 64 godziny indywidualnie -1 osoba,
Zadanie 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 120 godzin - 4 osoby,
Zadanie 3. Fryzjer – 120 godzin - 5 osób,
Zadanie 4. Ciastkarz (cukiernik) – 120 godzin - 5 osób,
Zadanie 5. Krawiec – 120 godzin - 4 osoby,
Zadanie 6. Kucharz - 150 godzin - 2 osoby,
Zadanie 7. Masaż leczniczy i kosmetyczny – 150 godzin - 1 osoba,
Zadanie 8. Operator wózków widłowych – 60 godzin - 5 osób,
Zadanie 9. Operator pił tarczowych, pilarek taśmowych, traków – 150 godzin - 3 osoby,
Zadanie 10. Spawacz – 150 godzin - 2 osoby,
Zadanie 11. Napełnianie zbiorników gazem LPG –  60 godzin - 1 osoba,
Zadanie 12. Malarz – 120 godzin - 1 osoba,
Zadanie 13. Prawo jazdy kat.B – 11 osób,
Zadanie 14. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej – 60 godzin - 2 osoby, 
Zadanie 15. Pozyskiwanie funduszy europejskich na założenie firmy – 120 godzin - 2 osoby,
Zadanie 16. Stylizacja własnego wizerunku  - 26 godzin - 14 osób,
Zadanie 17. Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 40 godzin - 16 osób,
Zadanie 18. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe – 22 godzin - 20 osób,
Zadanie 19.  Trening kompetencji życiowych – 22 godzin – 4 osób,
Zadanie 20. Język niemiecki – 64 godziny indywidualnie – 5 osób.

3.2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 80.58.00.00-3; 80.50.00.00-9,
80.41.12.00-0, 80.57.00.00-0.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres zadania, miejsce odbywania się i
warunki organizacyjne zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Składanie ofert częściowych.
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde ze szkoleń.
4.2. Wykonawca może składać ofertę na każdą z części zamówienia.

5. Termin wykonania zamówienia do 21 grudnia 2012 r. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy:

8.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ;
8.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże wykonanie w okresie trzech  
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  
krótszy - w tym okresie, co najmniej  2 usługi szkoleniowe dla minimum 5 osób każda, w zakresie  
jakiego dotyczy składana oferta;
8.1.3. Dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi  do  wykonania  
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca  wykaże,  iż  dysponuje  osobami  
posiadającymi  odpowiednie  kwalifikacje  i  co  najmniej  6  miesięczne  doświadczenie  w  zakresie  
objętym  przedmiotem  zamówienia  lub  takimi,  które  przeprowadziły  co  najmniej  2  szkolenia  w
 zakresie objętym przedmiotem zamówienia (lub podobnym). 
8.1.4.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę 
OC w zakresie prowadzonej działalności, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na 
podstawie przedstawionej przez Wykonawcę opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej 
działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

8.2. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  wobec  których  jest  brak  podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
8.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego 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.

8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, 
o których mowa w punkcie 8.1. tj. Od 8.1.1. do 8.1.4. ,powinien spełniać co najmniej jeden z tych  
Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

8.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, 
o których mowa w punkcie 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu: 

9.1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  
Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

9.1.1. Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  
wykonywanych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  
i doświadczenia, o którym mowa w punkcie 8.1.2.  Wykaz należy przygotować na Załączniku nr 3 do 
SIWZ.
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9.1.2. Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Wykaz należy przygotować na Załączniku nr 4 do SIWZ. 
9.1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 
ustawy Pzp  przygotowane na Załączniku nr 5.
9.1.4.  Opłacona polisa OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. 
9.2. W  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  braku  podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp , należy złożyć  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  
postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.  Oświadczenie  należy przygotować  na  Załączniku  Nr 6  do  SIWZ.  W przypadku oferty
składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenie dotyczące
braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie. W przypadku
oferty składanej przez Wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach  zdolnych  do  wykonywania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy załączyć oświadczenia
tych podmiotów dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
9.3. W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia,  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  każdego  z  warunków,  o  których  mowa  w punkcie
od 8.1.1 do 8.1.4 składa co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 
9.4. Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez
Wykonawcę. 
9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,  o  których  mowa  w  punkcie  8.3  SIWZ,  kopie dokumentów  dotyczących  odpowiednio
Wykonawcy lub  tych  podmiotów są  poświadczone za zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę,  lub
te podmioty. 
9.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej
prawdziwości. 
9.7. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9.8. Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  zgodnie  z  formułą  „spełnia  –  nie  spełnia”
na podstawie  informacji  zawartych  w  dostarczonych  dokumentach  i  oświadczeniach  wymaganych
w Specyfikacji. 
9.9. Oferty  Wykonawców,  którzy  wykażą  spełnianie  wymaganych  warunków  zostaną  dopuszczone
do badania i oceny. 

10. Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.
10.1.  Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców i  żąda wskazania przez  
Wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie  powierzy  podwykonawcom  wg  Załącznik  nr  8  
do SIWZ. 
10.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców. 

11. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
11.2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
11.3.  Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 
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11.4. Korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem kierowana jest do pełnomocnika. 
11.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

11.5.1. Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
11.5.2. Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
11.5.3. Czas obowiązywania umowy, który nie może być  krótszy,  niż  okres obejmujący realizację  
zadania. 

12.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się
z Wykonawcami:

12.1.Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  mogą  być  przekazywane  przez
Zamawiającego i Wykonawców osobiście, pocztą, faksem lub droga elektroniczną. 
12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania dokumentów za pomocą faksu i drogą elektroniczną
pod warunkiem, że ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
12.3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje  za  pomocą  faksu,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  ma  obowiązek  niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
12.4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

12.4.1 W  zakresie  procedury  przetargowej  Pani  Agnieszka  Brodowska,  pok.7,  tel.(84)6857504,
poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 14.30;
12.4.2  W  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  Pani  Ilona  Rybak,  pok.4,  tel.(84)6857504,
poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 14.30;

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ: 
13.1.Wykonawca może zwrócić  się  do  Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.  Zamawiający jest  
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu  
składania  ofert  pod  warunkiem,  że wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynął  do  Zamawiającego  
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
13.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w punkcie 13.1 lub dotyczy wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić  wyjaśnień albo pozostawić  
wniosek bez rozpoznania. 
13.3. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  
mowa w punkcie 13.1 
13.4. Treść  zapytań  wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający przekazuje Wykonawcom,  którym przekazał  
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 
13.5. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  SIWZ  a  treścią  udzielonych  wyjaśnień,  jako  
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
13.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ 
13.7. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  
zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  Specyfikacji  Zamawiający przekaże niezwłocznie  wszystkim  
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej. 
13.8. Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
13.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
jest  niezbędny  dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w ofertach,  Zamawiający przedłuży  termin  
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

14. Wymagania dotyczące wadium:
Nie dotyczy. 

15. Termin związania ofertą
15.1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 Pzp pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
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15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. Opis sposobu przygotowania ofert:
16.1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
16.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i program szkolenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7
SIWZ.
16.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem rejestracyjnym,  wymaganiami  ustawowymi  oraz  przepisami
prawa.
16.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załącznikach winny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Poprawki nie parafowane uznaje się za nieskuteczne. 
16.6. Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
16.7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej i nienaruszonej kopercie, zaadresowanej na
adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu, ul. Kościelna 29, 23 – 440 Frampol,
oznakowanej:  „Oferta  na  usługę  w  zakresie  organizacji  szkoleń  dla  uczestników/  uczestniczek
projektu  „Aktywizacja  społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”, opatrzonej  nazwą
(imieniem i nazwiskiem), adresem i numerem telefonu i faksu Wykonawcy. 

17. Miejsce oraz termin składania ofert:
17.1.  Oferty należy składać do dnia 6.08.2012 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
we Frampolu przy ul. Kościelnej 29 w pok. nr 4 do godziny 1200

17.2.  W przypadku przesłania oferty pocztą,  czy przesyłką  kurierską  decydująca  jest  data  i  godzina  
wpływu do siedziby Miejsko –  Gminnego  Ośrodka  pomocy Społecznej  we Frampolu,  potwierdzona  
pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
17.3.  W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w terminie, o którym 
mowa w pkt 17.1. 
17.4.  Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać  ofertę.  
Wniosek  o  zmianę  lub  wycofanie  oferty  powinien  być  złożony  w  jednym egzemplarzu  w  formie  
pisemnej  w kopercie zaadresowanej  i  oznakowanej jak w pkt  16.7 z dopiskiem „zmiana oferty”  lub  
wycofanie oferty”. 
17.5. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  6.08.2012  r.  godz.  1300  w Miejsko  –  Gminnym Ośrodku  Pomocy  
Społecznej we Frampolu przy ul. Kościelnej 29.

18. Opis sposobu obliczenia oferty:
18.1. Cena oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie. 
18.2.  Cena za poszczególne części  zamówienia  powinna  być  ustalona z  uwzględnieniem wszystkich  
wymogów, o których mowa w niniejszej SIWZ.
18.3. Cena powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania  
przedmiotu zamówienia, w szczególności:

– koszty zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia;
– niezbędnych materiałów dydaktycznych, w tym materiałów wymaganych przez Zamawiającego;
– wykorzystania  w  trakcie  prowadzonego  szkolenia  sprzętu,  maszyn  i  urządzeń  niezbędnych

do realizacji zajęć;
– ubezpieczenia  uczestników  szkolenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych

w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia zgodnie z listą przekazaną przez
Zamawiającego;

– badań lekarskich jeżeli dotyczy;
– przeprowadzenia egzaminu dla uczestników szkolenia;
– wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia;
– kosztów osób związanych z obsługą szkolenia;
– związanych z zapewnieniem cateringu dla uczestników szkolenia;
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– przygotowania dla uczestników szkolenia zaświadczeń /dyplomów, certyfikatów, świadectw, itp.

19. Kryteria i sposób oceny ofert
19.1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

cena   –   100 %
19.2.  Sposób oceny ofert:

Ilość punktów dla każdej oferty  zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.

C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt
C bad.

gdzie:
C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej

19.3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia
Ministra  Finansów  z  dnia  28  listopada  2008  r.  w  sprawie  zwrotu  podatku  niektórym  podatnikom,
wystawiania  faktur,  sposobu  ich  przechowywania  oraz listy  towarów  i  usług,  do  których  nie  mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (DzU z 2008r., nr 212, poz. 1337 ze zm.).
19.4. Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
19.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 

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

20.1.  Informacje dotyczące  wyników prowadzonego  postępowania  zostaną  przekazane Wykonawcom  
pisemnie, faxem lub droga elektroniczną.. 
20.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

20.2.1.Przed  podpisaniem  umowy  przedstawić  wpis  do  rejestru  instytucji  szkoleniowych  
prowadzonego  przez  Wojewódzki  Urząd  Pracy  na  podstawie  art.  20  ust.1  ustawy  o  promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
20.2.2. Przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram szkolenia. 
20.2.3. Przedłożyć  umowę  regulującą  współpracę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  
o udzielenie zamówienia. 
20.2.4. Podpisać  umowę  w  miejscu wskazanym przez  Zamawiającego,  zgodną  ze  Specyfikacją  
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
20.2.5. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do ofert. 

20.3. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 
27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie ma wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22.  Informacje dotyczące umowy ramowej.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

23. Wzór umowy:
23.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
23.2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  skierowania  na  szkolenie  nowego  Uczestnika,
w przypadku, gdy jeden z dotychczasowych Uczestników przerwał zajęcia. 
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23.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  dołożyć  starań,  aby  nowy  Uczestnik  uzupełnił  materiał  objęty  
szkoleniem o zakres, w którym Uczestnik nie brał udziału. (jeżeli dotyczy)
23.4. W  przypadku,  gdy  po  przerwaniu  zajęć  przez  Uczestnika,  grupa  szkoleniowa  nie  zostanie  
uzupełniona  przez  nowego  Uczestnika,  Zamawiający  pokryje  koszty  szkolenia  Uczestnika,  który  
przerwał zajęcia za okres jego uczestnictwa w zajęciach, na podstawie wyliczeń  przekazanych przez  
Wykonawcę.  Wyliczenie  zostanie  dokonane  w  oparciu  o  rzeczywiście  poniesione  koszty  przez  
Wykonawcę,  tj.  koszt  materiałów  szkoleniowych  oraz  koszty,  które  ponosi  Wykonawca  niezależnie
od liczby  uczestników  szkolenia  (wynagrodzenie  osób przeprowadzających  doradztwo/szkolenie,
wynajem sal wykładowych).
23.5. W przypadku, gdy faktyczna liczba osób biorących udział w zajęciach będzie większa lub mniejsza
od liczby osób zgłoszonych przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu, Wykonawca może wystawić
fakturę uwzględniającą rzeczywisty koszt szkolenia dla jednego Uczestnika stosownie do rzeczywiście
poniesionych  kosztów  koniecznych  do  zapewnienia  prawidłowego  przebiegu  szkolenia/treningów
(wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie osób przeprowadzających szkolenie itp) i może on być inny niż
wskazany w ofercie Wykonawcy.
23.6. Warunki dokonywania zmian:

- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
- zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 
art. 140 ust. 3 ustawy stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu  danego zamówienia,  oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.2. Wykonawca  ma  prawo  wnieść  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  zgodnie
z  art. 180 - 198 ustawy Pzp.
24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

24.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje wniesienie skargi do sądu, zgodnie z art. 198a. - 198g.ustawy Pzp.

25. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą  one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

26. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

29. Informacja o poprawianiu omyłek 
29.1. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem pkt. 29.
29.2. Zamawiający, poprawia w ofercie: 
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29.2.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
29.2.2.  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  
dokonywanych poprawek, 
29.2.3.  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

29.3. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę,  którego  
oferta została poprawiona. 

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 – wykaz usług,
4. Załącznik nr 4 – wykaz osób,
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7. Załącznik nr 7 – Program szkolenia
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie podwykonawcy
9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1. Język angielski – 1 osoba – 64 godzin indywidualnie:
Kod CPV:. 80580000-3 oferowanie kursów językowych 
1.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  szkolenia  dla  1  uczestniczki  projektu  „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach POKL.  Szkolenie  powinno  obejmować  64 godzin zajęć  (2  razy w tygodniu po 2  godziny przez 4
miesiące). Jedna godzina  obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
1.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 

– opanowanie zwrotów, wyrażeń, zasad gramatyki na poziomie średniozaawansowanym,
– moduł  z  zakresu  umiejętności  poszukiwania  pracy  (poszukiwanie  ofert  pracy  na  stronach

anglojęzycznych, dokumenty aplikacyjne w języku angielskim, rozmowy z potencjalnym pracodawcą)
– 10 godz.

1.3. Wymagania organizacyjne:
1.3.1. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia osobne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć.
1.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 1500

 – 1900. 
1.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
1.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola. 
1.3.5. Uczestniczka szkolenia powinna otrzymać  materiały z zajęć  dotyczące przedmiotu zamówienia,  które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi
na stronie http://www.efs.gov.pl .
1.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
1.3.7.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestniczką kursu celem oceny przez nią szkolenia. 
1.3.8. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt kursu (w tym koszt podręcznika). 
1.3.9. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
1.3.10. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 120 godzin dla 4 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe
2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób - uczestników projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach POKL.  Szkolenie  powinno  obejmować  120 godzin zajęć  (tj.  każdy uczestnik  powinien odbyć  120
godzin zajęć,  składających się  z części teoretycznej – max. 40 godz. i praktycznej – min.  80 godz.). Jedna
godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
2.2 Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej, 
- marketing i reklama w handlu detalicznym,
- rozmieszczenie i przechowywanie towarów w jednostce handlu detalicznego, 
- inkasowanie należności za sprzedane produkty, 
- obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, 
- prawo spożywcze GMP, GHP, HACCP, 
- obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych,
- fakturowanie komputerowe.
2.3. Wymagania organizacyjne:
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2.3.1.Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia osobne stanowisko pracy wyposażone w sprawny
sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.
2.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
2.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
2.3.4. Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w  siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie lub w miejscowość do 30 km od Frampola.
2.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
2.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
2.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
2.3.8.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
2.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 
2.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
2.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 3 - Fryzjer – 120 godzin dla 5 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób - uczestniczek projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin zajęć, składających się z części teoretycznej – max.
40 godz. i praktycznej – min. 80 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut
przerwy. 
3.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- wyposażenie i organizacja pracy w gabinecie fryzjerskim,
- przepisy BHP, sanepidu i ppoż,
- zasady pracy w zawodzie fryzjera, 
- dobór fryzury do kształtu twarzy, 
- dobór kosmetyków do rodzaju włosów, 
- komunikacja z klientem,
- podstawowe zasady i techniki strzyżenia,
- strzyżenie męskie,
- tworzenie fryzury na włosach farbowanych,
- tworzenie fryzury krok po kroku na włosach krótkich, długich i średniej długości,
- techniki stylizacji: wyciskanie fal, prostowanie, zastosowanie gofrownicy, splatanie warkoczy,
- fryzury okolicznościowe,
- fryzury dziecięce,
- zajęcia praktyczne.
3.3. Wymagania organizacyjne:
3.3.1.Wykonawca  zapewni  każdemu  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy z  niezbędnym
wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.
3.3.2. Zajęcia mogą  odbywać  się  od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach 1500

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 4 godzin. 
3.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
3.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola.
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3.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
3.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
3.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
3.3.8.  Celem podnoszenia jakości  prowadzonego szkolenia  Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
3.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 
3.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
3.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 4 - Ciastkarz (cukiernik) – 120 godzin dla 5 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe
4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wraz z niezbędnymi  badaniami  dla  5 osób -
uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego
przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin zajęć, składających się
z części teoretycznej – max. 40 godz. i praktycznej – min. 80 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć
dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
4.2 Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- przepisy BHP, sanepidu i ppoż,
- zasady pracy w zawodzie cukiernika, 
- wypiek ciast i ciasteczek o różnych kształtach i gramaturach, 
- zasady przekładnia ciast i ciasteczek nadzieniami i polewami,
- rodzaje i budowa maszyn cukierniczych, 
- surowce i materiały pomocnicze,
- zajęcia praktyczne.
4.3. Wymagania organizacyjne:
4.3.1.Wykonawca  zapewni  każdemu  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy z  niezbędnym
wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.
4.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
4.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
4.3.4.  Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w  siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie lub w miejscowości do 30 km od Frampola.
4.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
4.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
4.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
4.3.8.  Celem podnoszenia jakości  prowadzonego szkolenia  Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
4.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 
4.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
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4.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 5 - Krawiec – 120 godzin dla 4 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób - uczestników projektu „Aktywizacja
społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w
ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin zajęć, składających się z części teoretycznej – max.
40 godz. i praktycznej –  min. 80 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut
przerwy. 
5.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 
- Nauka szycia ręcznego, 
- Sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, gumki, itp., 
- Zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterii, 
- Budowa maszyny, nauka nawlekania nici i ustawiania ściegu, 
- Nauka szycia na maszynie, 
- Poprawki krawieckie, 
- Możliwości przerabiania rzeczy, 
- Tworzenie własnych projektów. 
5.3 Wymagania organizacyjne:
5.3.1. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz niezbędne materiały
do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. 
5.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
5.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
5.3.4. Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w  siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie lub w miejscowości do 30 km od Frampola.
5.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
5.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
5.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
5.3.8.  Celem podnoszenia jakości  prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
5.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika.
5.3.10.  Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
5.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 6 - Kucharz – 150 godzin dla 2 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
6.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wraz z niezbędnymi badaniami dla 2 osób –
uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego
przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin zajęć, składających się
z części teoretycznej – max. 45 godz. i praktycznej – min. 105 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć
dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
6.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 
- Przepisy BHP i ppoż., 
- przeprowadzenie obróbki termicznej surowców i półproduktów, 
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- przeprowadzenie zabiegów wykończenia potraw, 
- ocena organoleptyczna sporządzonych potraw, 
- przygotowanie potraw i wydanie konsumentom, 
- utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku, 
- wykonywanie zadania w przewidzianym czasie, 
- porządkowanie stanowiska pracy, oczyszczanie narzędzi i sprzętu, rozliczanie materiałów, zagospodarowanie
odpadów. 
6.3. Wymagania organizacyjne:
6.3.1. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz niezbędne materiały
do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia w ilości odpowiadającej liczbie uczestników.
6.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
6.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
6.3.4. Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w  siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie lub w miejscowości do 30 km od Frampola.
6.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
6.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
6.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
6.3.8.  Celem podnoszenia jakości  prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
6.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 
6.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
6.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 7 - Masaż leczniczy i kosmetyczny – 150 godzin dla 1 osoby:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
7.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby - uczestniczki projektu „Aktywizacja
społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w
ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin zajęć (w tym część teoretyczna –  max. 40 godz. i
praktyczna –  min. 110 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
7.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- Wprowadzenie do zagadnień masażu klasycznego, 
- Podstawowe zasady masażu klasycznego, 
- Środki wspierające masaż klasyczny, 
- Mechanizm działania masażu, 
- Zasady i techniki masażu klasycznego, 
- Wpływ masażu na tkanki i układy organizmu, 
- Wskazania i przeciwwskazania do masażu, 
- Podstawy anatomii człowieka, 
- Techniki masażu (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wałkowanie, rolowanie, wibracja), 
- Masaże: kończyn górnych i dolnych, klatki piersiowej, brzucha, mięśni pośladkowych, grzbietu, kręgosłupa, 
- Masaż klasyczny całościowy (metodyka i tok zabiegu). 
7.3. Wymagania organizacyjne:
7.3.1. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz niezbędne materiały
do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. 
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7.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
7.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
7.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 100 km od Frampola.
7.3.5. Uczestniczka szkolenia powinna otrzymać  materiały z zajęć  dotyczące przedmiotu zamówienia,  które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na
stronie http://www.efs.gov.pl .
7.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
7.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć.
7.3.8.  Celem podnoszenia jakości  prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestniczką dotyczącą oceny przez nią szkolenia. 
7.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia. 
7.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
7.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 8 - Operator wózków widłowych – 60 godzin dla 5 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
8.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem i niezbędnymi badaniami dla 5
osób  –  uczestników  projektu  „Aktywizacja  społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”
współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 60 godzin
zajęć, składających się z części teoretycznej 15 godz. i praktycznej – 45 godz. Jedna godzina obejmuje 45 minut
zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy.
8.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- Typy stosowanych wózków jezdniowych, 
- Budowa wózka,
- Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, 
- Czynności operatora w czasie pracy z wózkami, 
- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 
- Wiadomości z zakresu BHP, 
- Wiadomości o dozorze technicznym, 
- Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym. 
8.3. Wymagania organizacyjne:
8.3.1. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia osobne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. 
8.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
8.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
8.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 50 km od Frampola.
8.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl 
8.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
8.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć.
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8.3.8.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
8.3.9. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika.
8.3.10.  Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
8.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 9 - Operator pił tarczowych, pilarek taśmowych, traków – 150 godzin dla 3
osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
9.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z egzaminem dla 3 osób – uczestników projektu
„Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków
EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin zajęć, składających się z części teoretycznej –
max. 45 godz. i praktycznej – min. 105 godz.). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15
minut przerwy.
9.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- przepisy bhp i p.poż.,
- budowa pilarki;
- charakterystyka pilarek mechanicznych,
- paliwa, oleje i smary,
- przygotowanie urządzeń do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego,
- narzędzia i sprzęt pomocniczy,
- technika ścinki obalania drzew w warunkach normalnych,
- ścinka drzew trudnych, usuwanie złomów i wywrotów,
- technika przerzynki kłód i dłużyc,
- technika okrzesywania drzew ściętych,
- zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy,
- wykorzystanie surowca drzewnego (manipulacja i sortymentacja),
- wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne), kosiarki: budowa i zastosowanie w leśnictwie,
- udzielanie pomocy w nagłych przypadkach.
9.3. Wymagania organizacyjne:
9.3.1.  Wykonawca  zapewni  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy  wyposażone  w  niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. 
9.3.2.  Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
9.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
9.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 100 km od Frampola.
9.3.5.  Uczestnik  szkolenia  powinien  otrzymać  materiały  z  zajęć  dotyczące  przedmiotu  zamówienia,  które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi
na stronie http://www.efs.gov.pl .
9.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
9.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla uczestnika szkolenia każdego
dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla uczestnika
każdego dnia zajęć.
9.3.8.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestnikiem szkolenia dotyczącą oceny przez niego szkolenia. 
9.3.9. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
9.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
9.3.11.Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r.
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Zadanie 10 – Spawanie – MAG i TIG – 150 godzin dla 2 osób:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
10.1.  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem dla 2 osób – uczestników
projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze
środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 150 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien
odbyć 150 godzin zajęć, składających się z części teoretycznej- max. 45 godz. i praktycznej – min. 105 godz.).
Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy.
10.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- technologia metali,
- urządzenie i sprzęt do spawania,
- przepisy bhp i p.poż. na stanowisku spawacza i procesach spawalniczych, 
- podstawy elektrotechniki,
- materiały i sprzęt do spawania,
- spawanie w osłonie gazów MIG/MAG,
- spawanie w osłonie gazów TIG,
- zajęcia praktyczne.
10.3. Wymagania organizacyjne:
10.3.1.  Wykonawca  zapewni  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy  wyposażone  w  niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. 
10.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
10.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
10.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola.
10.3.5.  Uczestnicy  szkolenia  powinni  otrzymać  materiały  z  zajęć  dotyczące  przedmiotu  zamówienia,  które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi
na stronie http://www.efs.gov.pl .
10.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
10.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla uczestnika szkolenia każdego
dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla uczestnika
każdego dnia zajęć. 
10.3.8.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestnikiem szkolenia dotyczącą oceny przez niego szkolenia. 
10.3.9. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
10.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
10.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r.

Zadanie 11 - Napełnianie zbiorników gazem LPG – 60 godzin dla 1 osoby:  
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
11.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby - uczestnika projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 60 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 60 godzin
zajęć, składających się  z części teoretycznej – max. 20 godz. i praktycznej – min. 40 godz.). Jedna godzina
obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
11.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- przepisy bhp i p.poż.,
- ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
- gazy stosowane do napędu pojazdów,
- instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,
- budowa i oznakowanie zbiorników LPG,
- warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
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- napełnianie zbiorników LPG – czynności robocze i kontrolne,
- podstawowe wiadomości o dozorze technicznym.
11.3. Wymagania organizacyjne:
11.3.1.  Wykonawca  zapewni  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy  wyposażone  w  niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć, 
11.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
11.3.4. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
11.3.5. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola.
11.3.6.  Uczestnik  szkolenia  powinna  otrzymać  materiały  z  zajęć  dotyczące  przedmiotu  zamówienia,  które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi
na stronie http://www.efs.gov.pl .
11.3.7. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
11.3.8. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla uczestnika szkolenia każdego
dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla uczestnika
każdego dnia zajęć. 
11.3.9.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestnikiem szkolenia dotyczącą oceny przez niego szkolenia. 
11.3.10. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
11.3.11. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
11.3.12 Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 12 -Malarz – 120 godzin dla 1 osoby:
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe 
12.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby - uczestnika projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 120 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 120 godzin
zajęć, składających się  z części teoretycznej – max. 40 godz. i praktycznej – min. 80 godz.). Jedna godzina
obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
12.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- przepisy bhp,
-  przygotowanie  podłoża  pod  malowanie  tynków  cementowych,  wapiennych,  gipsowych,  płyt  gipsowo  –
kartonowych oraz drewnianych,
- podział materiałów malarskich, rodzaje spoiw malarskich, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki i pigmenty, typy
lakierów,
- zasady tworzenia powłok emulsyjnych, akrylowych i silikatowych,
- metody nanoszenia powłok pędzlem, wałkiem i metodą natryskową,
- metody nanoszenia podłoża pod tapetę, rodzaje tapet, techniki kładzenia,
- zajęcia praktyczne.
12.3. Wymagania organizacyjne:
12.3.1. Wykonawca zapewni uczestnikowi szkolenia osobne stanowisko pracy wyposażone w niezbędne
materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć, 
12.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
12.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
12.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola.
12.3.5. Uczestnik szkolenia powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które
powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z
dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na
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stronie http://www.efs.gov.pl .
12.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
12.3.7. Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla uczestnika szkolenia każdego
dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla uczestnika
każdego dnia zajęć.
12.3.8.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestnikiem szkolenia dotyczącą oceny przez niego szkolenia. 
12.3.9. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
12.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
12.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 13 - Prawo jazdy kat.B – dla 11 osób:
Kod CPV:. 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy 
13.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w wymiarze 60 godz. (30 godz. zajęć teoretycznych
i  30   godz.  zajęć  praktycznych)  wraz  z  niezbędnymi  badaniami  lekarskimi  oraz  egzaminem  końcowym
(teoretycznym  i  praktycznym)  dla  11  osób  –  uczestników/uczestniczek  projektu  „Aktywizacja  społeczno
zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL.
Program szkolenia powinien być realizowany zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 1997r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy. 
13.2.  Wymagania organizacyjne:
13.2.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. 
13.2.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
13.2.3.Miejsce odbywania zajęć teoretycznych: Frampol - sala w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie.
13.2.4. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl . 
13.2.5. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
13.2.6. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 
13.2.7. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
13.2.8. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 14 - Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej – 60 godzin
dla 2 osób: 
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe
14.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób - uczestniczek projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach  POKL.  Szkolenie  powinno  obejmować  60  godzin zajęć  (jedna  godzina  obejmuje  45  minut  zajęć
dydaktycznych oraz 15 minut przerwy). 
14.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- Podstawy prawne prowadzenia działalności i rejestracja firmy, 
- Formy opodatkowania, 
- Rachunkowość i VAT, 
- Ubezpieczenia – zasady opłacania składek ZUS, 
- Prawo pracy – wybrane zagadnienia, 
- Marketing – wybrane zagadnienia, 
- Tworzenie biznesplanu, 
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- Umowy i inne dokumenty związane z działalnością gospodarczą. 
14.3. Wymagania organizacyjne:
14.3.1.  Wykonawca  zapewni  każdemu  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy wyposażone  w
niezbędne materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. 
14.3.2.Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
14.3.3.Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
14.3.4.  Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w  siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie lub w miejscowości do 100 km od Frampola.
14.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
14.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
14.3.7.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
14.3.8. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
14.3.9 Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.  
14.3.10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
14.3.11. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 15 - Pozyskiwanie funduszy europejskich na założenie firmy – 120 godzin dla 2
osób:  
Kod CPV:. 80500000-9 Usługi szkoleniowe
15.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 2 osób - uczestniczek projektu „Aktywizacja
społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”  współfinansowanego  przez  UE  ze  środków EFS w
ramach  POKL.  Szkolenie  powinno  obejmować  120  godzin zajęć.  Jedna godzina  obejmuje  45  minut  zajęć
dydaktycznych oraz 15 minut przerwy.
15.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 
- źródła pozyskiwania środków finansowych,
- polityka regionalna UE, zarządzanie projektami europejskimi,
- zasady budowy i elementy projektu, 
- realizacja i rozliczanie projektu,
- warsztaty z tworzenia projektu i wypełniania wniosku o dofinansowanie.
15.3. Wymagania organizacyjne: 
15.3.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin.
15.3.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
15.3.3. Miejsce odbywania szkolenia: do 100 km od Frampola.
15.3.4.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
15.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl. 
15.3.6.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
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15.3.7. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
15.3.8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
15.3.9. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 16 - Stylizacja własnego wizerunku – 26 godzin dla 14 osób:
Kod CPV:. 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
16.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego szkolenia dla 14 osób - uczestniczek projektu
„Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków
EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 26 godzin zajęć (jedna godzina zajęć obejmuje 45 minut
zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy).
16.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
- omówienie współczesnych trendów i podstawowe zasady kreowania wizerunku,
-  konsultacja  ze  stylistą  celem  określenia  typu  urody  i  sylwetki,  doboru  fryzury  i  ubioru,  dostosowania
kolorystyki,  fasonu do urody i sylwetki,
- kreowanie swojego wizerunku zawodowego,
- wizyta u fryzjera,
- pokaz makijażu biznesowego i indywidualne porady dla każdej uczestniczki dot. makijażu,
- warsztaty makijażu z wykorzystaniem wyprawki kosmetycznej,
- trening autoprezentacji,
- pamiątkowa sesja fotograficzna indywidualna przed i po metamorfozie. 
16.3. Wymagania organizacyjne: 
16.3.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin.
16.3.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
16.3.3. Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie.
16.3.4.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
16.3.5.  Każda osoba otrzyma wyprawkę kosmetyczną (tusz,  podkład, puder, róż, zestaw 3 cieni) oraz zestaw
kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała (szampon i odżywka do włosów, balsam do ciała, krem do rąk, krem
do twarzy, woda toaletowa), która będzie wliczona w koszt szkolenia. 
16.3.6. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl. 
16.3.7. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
16.3.8. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
16.3.9. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
16.3.10. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r.

Zadanie 17 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 40 godzin dla 16 osób:
Kod CPV:. 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
17.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  grupowego  szkolenia  dla  16  osób  -
uczestników/uczestniczek  projektu  „Aktywizacja  społeczno  zawodowa  osób  długotrwale  bezrobotnych”
współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 40 godzin
zajęć (jedna godzina zajęć obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy).
17.2. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:

– metody właściwej komunikacji interpersonalnej,
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– budowanie relacji z innymi,
– analiza słabych i mocnych stron,
– ocena własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz szans na jej poprawę,
– budowanie poczucia własnej wartości,
– radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych,
– nauka asertywności,
– techniki kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

17.3. Wymagania organizacyjne: 
17.3.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin.
17.3.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
17.3.3. Miejsce  odbywania  szkolenia:  Frampol  –  sala  w siedzibie  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie.
17.3.4.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
17.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl. 
17.3.6. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
17.3.7. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
17.3.8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
17.3.9. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 18 - Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe – 22 godziny dla 20 osób -
Kod CPV:. 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
18.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego
dla 20 osób - uczestników/uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale
bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno
obejmować 20 godzin zajęć grupowych oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji na każdą osobę (jedna
godzina zajęć obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy). 
18.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 
18.2.1 Program indywidualnego doradztwa zawodowego powinien zawierać diagnozę kompetencji i
predyspozycji zawodowych oraz rozpoznanie oczekiwań i pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu,
rodzaju szkolenia,
18.2.2. Program grupowych zajęć powinien zawierać:
- informację o zawodach przyszłości, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 
- omówienie aktywnych metod szukania pracy i przeszkód w znalezieniu odpowiedniej pracy, 
- stworzenie dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
18.3. Wymagania organizacyjne: 
18.3.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
18.3.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
18.3.3. Miejsce odbywania szkolenia: Frampol – sala w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie.
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18.3.4.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
18.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl. 
18.3.6. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
18.3.7. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.  
18.3.8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
18.3.9. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r. 

Zadanie 19 -Trening kompetencji życiowych – 22 godzin dla 4 osób:
Kod CPV:. 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
19.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji życiowych dla 4 osób -
uczestników/uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”
współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 20 godzin
zajęć grupowych oraz 2 godziny indywidualnych konsultacji na każdą osobę (jedna godzina zajęć obejmuje 45
minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy) 
19.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 
- analiza sytuacji życiowej uczestnika, 
- warsztaty z umiejętności organizowania i planowania,
- udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach,
- interpretacja pism urzędowych, 
- pisanie podań do instytucji.  
19.3. Wymagania organizacyjne: 
19.3.1. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 900

 – 1900. Dzienny wymiar zajęć nie powinien przekraczać 8 godzin. 
19.3.2. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
19.3.3. Miejsce odbywania szkolenia: Frampol – sala w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Frampolu udostępniona nieodpłatnie.
19.3.4.  Wykonawca zapewni zaplecze socjalne, tj. 0,5 litra wody mineralnej dla każdego uczestnika szkolenia
każdego dnia zajęć, kawę, herbatę, cukier, mleczko do  kawy, ciastka suche, ciepły posiłek jednodaniowy dla
każdego uczestnika każdego dnia zajęć. 
19.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl. 
19.3.6. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  po
zakończeniu szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników dotyczącą oceny szkolenia przez uczestników. 
19.3.7. Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  szkolenia  za  jednego  uczestnika.
19.3.8.  Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
19.3.9. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r.

 Zadanie 20. Język niemiecki – 5 osób – 64 godzin indywidualnie:
Kod CPV:. 80580000-3 oferowanie kursów językowych 
20.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  szkolenia  dla  5  uczestniczek/uczestników  projektu
„Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez UE ze środków
EFS w ramach POKL. Szkolenie powinno obejmować 64 godzin zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny przez 4
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miesiące). Jedna godzina obejmuje 45 minut zajęć dydaktycznych oraz 15 minut przerwy. 
20.2. Program szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: 

– opanowanie  zwrotów,  wyrażeń,  zasad  gramatyki  na  poziomie  dostosowanym  do  potrzeb
uczestników/uczestniczek,

– moduł  z  zakresu  umiejętności  poszukiwania  pracy  (poszukiwanie  ofert  pracy  na  stronach
niemieckojęzycznych,  dokumenty  aplikacyjne  w  języku  niemieckim,  rozmowy  z  potencjalnym
pracodawcą) – 10 godz.

20.3. Wymagania organizacyjne:
20.3.1.  Wykonawca  zapewni  każdemu  uczestnikowi  szkolenia  osobne  stanowisko  pracy wyposażone  w
niezbędne materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. 
20.3.2. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 1500

 – 1900. 
20.3.3. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 
20.3.4. Miejsce odbywania szkolenia: do 30 km od Frampola. 
20.3.5. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia, które powinny być
oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r.  (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie
http://www.efs.gov.pl .
20.3.6. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania BHP i P.poż
uregulowane w przepisach odrębnych. 
20.3.7.  Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  na
zakończenie szkolenia ankietę z uczestnikami kursu celem oceny przez nich szkolenia. 
20.3.8 Podana  w  ofercie  cena  powinna  obejmować  ogólny  koszt  kursu  (w  tym  koszt  podręcznika).  
20.3.9. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia od NNW na czas trwania szkolenia.
20.3.10. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do 21 grudnia 2012r.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

…………………………. .......................................dnia …..……….
(pieczęć wykonawcy (miejscowość) (data) 

FORMULARZ OFERTY 
W  nawiązaniu  do  przetargu  ogłoszonego  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  dla uczestników/uczestniczek projektu „Aktywizacja społeczno
zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków za cenę: 

ZADANIE

Łączna
liczba

 godzin
kursu

Liczba
osób

Cena
brutto 
za 1

osobę

 RAZEM
cena brutto

Zadanie 1. Język angielski indywidualnie 64 1

Zadanie 2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i
komputera

120 4

Zadanie 3. Fryzjer 120 5

Zadanie 4. Ciastkarz (cukiernik) 120 5

Zadanie 5. Krawiec 120 4

Zadanie 6. Kucharz 150 2

Zadanie 7. Masaż leczniczy i kosmetyczny 150 1

Zadanie 8. Operator wózków widłowych 60 3

Zadanie 9. Operator pił tarczowych, pilarek taśmowych,
traków 

150 3

Zadanie 10. Spawacz 150 2

Zadanie 11. Napełnianie zbiorników gazem LPG 60 1

Zadanie 12. Malarz 120 1

Zadanie 13. Prawo jazdy kat.B 

Zadanie 14. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności
gospodarczej 

60 2

Zadanie 15. Pozyskiwanie funduszy europejskich na
założenie firmy 

120 2

Zadanie 16. Stylizacja własnego wizerunku 26 14

Zadanie 17. Trening kompetencji i umiejętności
społecznych 

40 16

Zadanie 18. Grupowe i indywidualne poradnictwo
zawodowe

22 20

Zadanie 19.  Trening kompetencji życiowych 22 4

Zadanie 20. Język niemiecki  indywidualnie 64 5
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Oświadczamy, że: 
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
c) akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, 
d) akceptujemy przekazany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załączniki nr 1

do SIWZ).
Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Akceptujemy wzór  umowy i  w razie  wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy się  do podpisania  umowy na
warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Do oferty załączamy:
1……………….
2.....……………
3……………….
4…………….....
5………….........
                                                                                .....................................................................
                                                                                                  (podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………..
Wykonawca (pełna nazwa, adres)

WYKAZ USŁUG

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli

okres działalności jest krótszy – w tym okresie)

L.p. Przedmiot usługi Wartość usługi Data wykonania Odbiorca

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

…………………………………….
                      miejscowość i data

…………………………………….
                         podpis osoby/osób   

                       uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ
 

………………………….                                                 .................…….……dnia …..……….
         (pieczęć wykonawcy)                                                      (miejscowość)                                         (data) 

WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE  B ĘDĄ  UCZESTNICZYĆ
W  WYKONANIU  ZAMÓWIENIA

Lp.
Imi ę i

Nazwisko 

Wykształcenie
oraz

kwalifikacje
zawodowe 

Doświadczenie
zawodowe w

zakresie objętym
programem
szkolenia

Zakres
wykonywanych

czynności 

Informacja 
o podstawie

dysponowania
niniejszą osobą 
w wykonywaniu

zamówienia

…………………………………….
                      miejscowość i data

…………………………………….
                         podpis osoby/osób   

                       uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  “Organizacja  
i  przeprowadzenie  szkoleń  dla  uczestników/uczestniczek  projektu  „Aktywizacja społeczno  zawodowa  osób
długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu
projektu  systemowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z
art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

...................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA

Oświadczam/y,  że  nie  podlegam/y  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń  dla  uczestników/uczestniczek  projektu  „Aktywizacja społeczno
zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej  we  Frampolu  projektu  systemowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności karnej
z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………….
Wykonawca (pełna nazwa, adres)

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE:

(nazwa szkolenia)

L.p. Zakres informacji Opis

Nazwa szkolenia

Zakres szkolenia

Czas trwania szkolenia

Sposób organizacji szkolenia

Ilość godzin zajęć
teoretycznych

Ilość godzin zajęć
praktycznych
Miejsce realizacji zajęć
teoretycznych
Miejsce realizacji zajęć
praktycznych
Pozostałe informacje
dotyczące organizacji
szkolenia

Cele szkolenia

Sposób sprawdzania efektów szkolenia
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Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, 
z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej

L.p. Tematy zajęć edukacyjnych Liczba godzin zajęć
teoretycznych na jednego
uczestnika szkolenia

Liczba godzin zajęć
praktycznych na jednego
uczestnika szkolenia
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Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………….
Wykonawca (pełna nazwa, adres)

Oświadczenie 
o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Oświadczam,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  organizację  
i  przeprowadzenie  szkoleń  dla  uczestników/uczestniczek  projektu  „Aktywizacja społeczno  zawodowa  osób
długotrwale bezrobotnych” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu
projektu  systemowego  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podwykonawcom zostanie powierzona część
zamówienia obejmująca wykonanie prac w zakresie:
- ...............................................................................
- ...............................................................................
- ...............................................................................

…………………………………….
                      miejscowość i data

…………………………………….
                         podpis osoby/osób   

                       uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:
Oświadczenia  nie  należy składać  w  przypadku wykonywania  całości  zamówienia  przez  wykonawcę  siłami
własnymi.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa nr ……………./2012

Zawarta  dnia  ……………….  2012r.  we  Frampolu  pomiędzy  Miejsko  –  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy
Społecznej we Frampolu reprezentowanym przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Frampolu 
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….................................
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą

Wykonawca  został  wyłoniony  w  wyniku  przeprowadzonej procedury  udzielenia  zamówienia  publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

o następującej treści:

§ 1
Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  szkolenia
……………………………………………………………………………………………………………………….
w  ramach  realizowanego  przez  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  we  Frampolu  projektu
systemowego „Aktywizacja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2
1. Liczba osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu ………………..….
2. Podstawą  przyjęcia  uczestników na  szkolenie,  o  którym  mowa  w  §  1  jest  imienny  wykaz  osób,

sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia………………………
4. Miejsce wykonania zamówienia ...…...……………………………………………………………………

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i kompetencje do zrealizowania

zadania oraz kadrę o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zadaniem,

w tym do dokumentów finansowych.

§ 4
Wykonawca zobowiązany jest do:

1. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedłożoną  ofertą, przygotowaną  wg warunków określonych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik do umowy,

2. wykonania szkolenia zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,
3. bieżącego  informowania  na  piśmie  lub  faksem  Zamawiającego  o  przypadkach  nieobecności  na

szkoleniu osób skierowanych oraz o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, pod
rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. O każdorazowej nieobecności uczestnika szkolenia
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego najpóźniej następnego dnia roboczego,
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4. wydania uczestnikom szkolenia stosownych zaświadczeń o jego ukończeniu, (lub innych dokumentów
świadczących o ukończeniu szkoleń), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy,

5. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń stanowiącej:
a. dziennik  zajęć  edukacyjnych  zawierający  listę  obecności,  wymiar  godzin  i  tematy  zajęć

edukacyjnych, potwierdzony podpisem prowadzącego zajęcia,
b. rejestr  wydanych  zaświadczeń  lub  innych  dokumentów  potwierdzających  ukończenie

szkolenia,
6. przeprowadzenia ankiety służącej ocenie szkolenia, której wzór stanowi zał. Nr 3 do umowy
7. przekazania w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia:

a. imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie,
b. imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia,
c. kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia,
d. kserokopii  dziennika  zajęć  edukacyjnych  zawierającego  listę  obecności,  wymiar  godzin  

i tematy zajęć edukacyjnych, potwierdzonej podpisem prowadzącego zajęcia,
e. potwierdzenie  odbioru  materiałów  szkoleniowych,  zaświadczeń  o  ukończeniu  szkolenia,

odbioru posiłków,
f. wypełnionej przez uczestników ankiety, o której mowa w pkt 6,
g. przechowywania  oryginalnych  dokumentów  potwierdzających  realizację  usługi  do

31.12.2012r.
8.   poddania się kontroli i audytowi, w szczególności poprzez wgląd do dokumentacji, dokonywanym przez

instytucję  pośredniczącą  II  stopnia  (Wojewódzki  Urząd  Pracy w Lublinie)  oraz  inne  uprawnione  
podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy,

9.  odjęcia  następujących  działań  zmierzających  do  promocji  Unii  Europejskiej  i  Narodowej  Strategii  
Spójności na lata 2007 – 2013:

a. zamieszczenia logo Unii  Europejskiej  i  logo Narodowej  Strategii  Spójności wraz z nazwą
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- w miejscach prowadzenia zajęć,
-  na  dokumentacji  dotyczącej  szkolenia,  w  szczególności  na  materiałach  szkoleniowych,

zaświadczeniach lub innych dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia,
b. informowania uczestników o finansowaniu szkoleń ze środków EFS,
c. zamieszczenia informacji o finansowaniu szkoleń ze środków EFS w miejscach prowadzenia

zajęć.

§ 5

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy, przysługuje wynagrodzenie w kwocie
netto ……………………….…. zł. (słownie: ……………………………………………………………)
kwocie brutto ………………….. zł. (słownie: …………………………………………….…………….)
w tym VAT w kwocie ……………….zł. (słownie: …………………….………..………………………)

2. Koszt brutto za jednego uczestnika wynosi ………….…….zł. słownie: ……………………………..…)
3. Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynikało

będzie  z  iloczynu  kosztu  brutto  za  jednego  uczestnika szkolenia  oraz  ilości  uczestników
z uwzględnieniem ust. 4

4. Zamawiający zastrzega,  że liczba  uczestników szkolenia  może ulec  zmniejszeniu  o  maksymalnie  
1 osobę zamieszczoną w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 6
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  przedmiot  umowy  po

wykonaniu  usługi  na  podstawie przedłożonej  faktury VAT (rachunku),  przelewem na wskazane na
fakturze konto.

2. Płatność  za  przedmiot  umowy  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  daty  przedłożenia  Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż po ostatecznym sprawdzeniu poprawności
wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1.

3. Zamawiający,  będący  realizatorem  projektu  systemowego  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej,  zastrzega sobie,  że terminowe  wypłacenie  należności  jest  uzależnione  od posiadania
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środków finansowych  przekazanych  na  realizację  projektu  przez  Instytucję  Wdrażającą  (Instytucję
Pośredniczącą II stopnia).

4. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa w pkt 3, nie może żądać
odszkodowania lub karnych odsetek.

§ 7
1. Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim – podwykonawcom, w zakresie

jaki  wynika  z treści  złożonej  oferty,  bez naruszenia swoich zobowiązań  wynikających z  niniejszej
umowy.  Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  zobowiązuje  się  udzielić  mu  wszelkich
informacji dotyczących tych podwykonawców.

2. Realizacja  umowy  przez  podwykonawców  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  lub
obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne.
4. Podpisanie  niniejszej  umowy  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  przez  Wykonawcę  następujących

oświadczeń, że:
a. ponosi  wszelką  odpowiedzialność  prawną  za  czynności  wykonywane  na  rzecz

Zamawiającego,
b. jest  zobowiązany  do  zaspokojenia  wszelkich  roszczeń  finansowych  podwykonawców

związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. W razie  niezapłacenia przez Wykonawcę  wynagrodzenia podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma

wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne odsetki
czy odszkodowanie.

§ 8
Zamawiający  w  związku  z  realizacją  projektu  systemowego  „Aktywizacja  społeczno  zawodowa  osób
długotrwale bezrobotnych” upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział
w realizowanym zadaniu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i z zachowaniem przepisów prawnych
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004r.  w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).

§ 9
1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem

nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do

niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie jej postanowień w następujących przypadkach:
a. liczby  osób  uczestniczących  w  szkoleniu,  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego,

będących wynikiem nie podjęcia szkolenia lub rezygnacji pomimo wcześniejszych deklaracji o
uczestnictwie,

b. ceny,  w  przypadku  zmniejszenia  liczby  osób  uczestniczących  w  szkoleniu  z  przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, będących wynikiem nie podjęcia szkolenia lub rezygnacji
pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie,

c. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodu zdarzeń losowych niezależnych od
uczestników szkolenia,

d. zmiany harmonogramu szkolenia, z powodu zdarzeń losowych niezależnych od uczestników
szkolenia,

e. zmiany w kadrze dydaktycznej gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych
niezależnych od Wykonawcy.  Zmiana taka może nastąpić  pod warunkiem,  że wykonawca
zapewni osobę, której doświadczenie zawodowe i wykształcenie będą przynajmniej takie same
jak osób wykazanych w wykazie kadry zaangażowanej w realizacje szkolenia,

f. zmiany ankiety oceniającej,
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g. konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji
projektu, w ramach którego finansowana jest umowa.

§ 10
1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub

nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przez niego przedmiotu

umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe lub związane z realizacją

umowy i z tego tytułu staje się stroną potencjalnego postępowania.

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a. odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1.

b. niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5ust. 1. 

2. Jeżeli  wysokość  zastrzeżonych  kar  nie  pokrywa  poniesionej  straty,  strony  mogą  dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

§ 12
1. Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy, których  strony  nie  były  w  stanie  rozwiązać

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………. ……………………………………
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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