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               Projekt „Szansa na lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Przytyk – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, ul. Zachęta 57 w ramach realizowanego projektu 

systemowego ,,Szansa na lepsze jutro’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII 

Promocja aktywnej integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej skierowanego do 12 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 2 usług 

szkoleniowych. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r poz.907 z późn. zm.). 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

tel. /48/ 618 00 95 w. 40, 46, 50 

fax /48/ 618 00 95 w. 50 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia ; usługi 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania                         

i przeprowadzenia  kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób oraz Kwalifikacji wstępnej w zakresie 

przewozu rzeczy dla 1 osoby – klientów GOPS w Przytyku w większości długotrwale 

bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających problemy ze znalezieniem 

pracy oraz niskimi kwalifikacjami zawodowymi, korzystających z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku i zamieszkałych na terenie Gminy w ramach 

projektu systemowego p.n. „Szansa na lepsze jutro ” – Zadanie 1 „Aktywna integracja”. 

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.  
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Zadanie składać się będzie z 2 usług szkoleniowych.  

 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0 

 

3. Liczba osób uczestniczących w projekcie w części objętej niniejszym zamówieniem: 8 

 

4. Okres realizacji zadania: 14.07.2014r. – 31.11.2014r.  

 

 

Założenia modułu: 

 

     1) Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia następujących kursów  

     2) Forma przeprowadzonych szkoleń - kurs/warsztat, ćwiczenia 

3) Liczba osób – 8 

 

 

 

 

       l.p. 

 

 

 Zakres szkolenia - tematyka 

 

 

  Ilość osób 

   Ilość godz.     

dydaktycznych 

(teoretycznych 

  i praktycznych) 

 na 1 osobę* 

         1. Prawo jazdy kat. B 7 60 

2.  
Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu 

rzeczy 
1 

140 

 

W powyższych szkoleniach proszę uwzględnić ; 

 zwrot uczestnikom kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania  do miejsca odbywania 

się zajęć i z powrotem,  

 badania lekarskie, 

 pokrycie kosztów 1 egzaminu teoretycznego i 1 egzaminu  praktycznego,  

 ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadku, 

 materiały szkoleniowe wspomagające przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz 

materiały biurowe ( notes, długopis). Jeżeli w trakcie realizacji  przedmiotu umowy 

nastąpią zmiany personalne każda nowa osoba powinna otrzymać komplet materiałów 

dydaktycznych i biurowych. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. 
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Usługa świadczona będzie w siedzibie Wykonawcy w odpowiednio wyposażonej                     

i dostosowanej do potrzeb Zamawiającego bazie dydaktycznej. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty   

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania i prowadzenia dokumentacji 

wykonywanych usług na zasadach i formie wskazanej przez Zamawiającego. Przewidywany 

termin realizacji poszczególnych usług obejmować będzie okres  do 30.11.2014r.  

Szkolenie w ramach kategorii B, prawa jazdy oraz Kwalifikacji wstępnej w zakresie 

przewozu rzeczy zostanie przeprowadzone zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa polskiego. Szkolenie prowadzone będzie w szczególności  w oparciu o 

przepisy: - Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o Kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 

151), Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

13.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019,) 

 

5. Obowiązki Wykonawcy:  
 

5.1 Obowiązki organizacyjne:  

 

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie miasta Radomia z wyposażeniem (rzutnik 

multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipchartu, flipchart). Sala 

powinna mieścić minimalnie 15 osób. 

b) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla każdego uczestnika szkolenia oraz 

dodatkowo serwisu kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda mineralna) 

podczas szkoleń;  

c) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał 

Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, 

logo Unii Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o 

współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

5.2. Inne obowiązki Wykonawcy:  

 

a) Wykonawca przygotuje  program oraz harmonogramu szkolenia, prezentacje 

multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu  

b)  Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia 

warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie . 
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c)  Jednostka szkoląca zapewnia całą obsługę administracyjno-organizacyjną szkoleń (tj. 

m.in. prowadzenie dokumentacji zgodnie z zapisami umowy, przygotowanie list 

obecności, przygotowanie danych do zaświadczeń, wprowadzenie szkoleń na stronę 

www.inwestycjawkadry.pl) 

d)  Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu 

szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin. 

e)  Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem.  

f)  Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  

g) Zapewni dojazd i powrót uczestnikom na szkolenia Przytyk-Radom, Radom-Przytyk. 

h) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

i) Pokrycie kosztów jednego egzaminu teoretycznego i  jednego egzaminu praktycznego 

j) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające 

odbiór materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, 

dziennik zajęć, ankiety ewaluacyjne,5 sztuk zdjęć każdego uczestnika ze szkolenia.  

 

 

6.  Zadania Wykonawcy:  

 

 

a)  Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogramu szkoleń,  

b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do 

prowadzenia warsztatów i ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 

c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu 

szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin,  

d) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych  

e) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające 

odbiór materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, 

dziennik zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej oraz 1 egzemplarz 

materiałów szkoleniowych.  

f)  Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania obowiązkowych badań lekarskich dla 

Uczestników projektu , 

g) Wykonawca zapewni zwrot kosztów przejazdu uczestnikom szkoleń wg zasad 

obowiązujących dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na trasie Przytyk – 

miejsce szkolenia – Radom 

 

 

Ewa Gomuła  – Kierownik GOPS 


