
Projekt ,,Szansa na lepsze jutro”

wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego

Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapita  Ludzki Dzia anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie

aktywnej integracji Poddzia ania 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej

Przytyk, dnia 25.07.2012r

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

1. Nazwa oraz adres zamawiaj cego

Gmina Przytyk/Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Przytyku

Ul. Zach ta 57, 26-650 Przytyk

tel. /48/ 618 00 95 w. 43, 50

Fax /48/ 618 00 95 w. 50

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiaj cego szkole  i kursów dla

uczestników projektu ,,Szansa na lepsze jutro” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego

Funduszu Spo ecznego, Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Spo ecznej Dzia anie

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez o rodki pomocy spo ecznej zgodnie z programami zawartymi w punktach od 2.2 do 2.11 niniejszego opisu

przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1 Wykonawca przeprowadzi szkolenia i kursy w miejscu uzgodnionym z Zamawiaj cym.

2.2 Zamawiaj cy przewiduje przeprowadzenie nast puj cych kursów i szkole  dla wskazanej liczby uczestników;

1) Sprzedawca z obs ug  kas fiskalnych i elementami obs ugi komputera (dla 6 uczestników projektu )

2) Kurs kroju i szycia ( dla 1 uczestnika projektu )

3) Magazynier z obs ug  komputera, kasy fiskalnej  i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego ( dla 2 uczestników

projektu )

4) Nowoczesne techniki wyko czeniowe  w budownictwie ( dla 1 uczestnika projektu )

5) Kierowca wózków jezdniowych ( dla 2 uczestników projektu ).



2.3 Wymienione w pkt.3 ilo ci uczestników poszczególnych szkole  i kursów maj  charakter szacunkowy .Zamawiaj cy

zastrzega mo liwo  zamówienia szkolenia lub kursu dla mniejszej ilo ci uczestników ni  podane ilo ci szacunkowe.

Zamawiaj cy b dzie uzgadnia  z Wykonawc  terminy poszczególnych szkole  i kursów sukcesywnie a rozlicza  w cenie

jednostkowej z formularza ofertowego. Zaoferowana cena powinna zawiera – koszt cateringu, koszt ubezpieczenia

uczestników od nast pstw nieszcz liwych wypadków powsta ych w zwi zku ze szkoleniem oraz w drodze na szkolenia i

z powrotem, koszty dojazdów uczestników, badania lekarskie w zale no ci od specyfiki kursu, materia y szkoleniowe.

Zamawiaj cy przyjmuje, e godzina szkolenia ma trwa  1 godzin  dydaktyczn  ( 45 min, a wiczenia praktyczne 1 godz.

zegarow  60 min).

Zamawiaj cy dopuszcza do czenie uczestników skierowanych przez siebie do grup odbywaj cych ju  takie szkolenie.

2.4 Sprzedawca z obs ug  kas fiskalnych i elementami obs ugi komputera

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera, sprzedawcy

z umiej tno ci  obs ugi kasy fiskalnej, komputera i obs ugi klienta, zdobycie umiej tno ci obs ugi ró nego typu kas

fiskalnych u ywanych przy sprzeda y hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur r cznie i w formie elektronicznej,

zapoznanie s uchaczy z obowi zuj cymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpiecze stwa i higieny obrotu

ywno ci , przekazanie narz dzi i technik niezb dnych przy sprzeda y i profesjonalnej obs udze klienta. Liczba godzin

100 ( 30 godzin dydaktycznych , 70 godzin praktycznych). Szkolenie musi by  przeprowadzone w oparciu o program

przygotowany przez Wykonawc  i obejmowa  co najmniej;

I. Obs uga kas fiskalnych
1. Budowa elektronicznych kas sklepowych
2.Organizacja pracy kasjera
3. Odpowiedzialno  materialna kasjera
4. Kody kreskowe
5. Poznanie przepisów dotycz cych zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych
6. Podatek od warto ci dodanej

- podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT
- wystawianie faktur

7. wiczenia z wykorzystaniem kas fiskalnych
II. Aspekty psychologiczne pracy w handlu
1. Praca w warunkach stresu
2. Skuteczna komunikacja
3. Etyka w zawodzie sprzedawcy
4.Profesjonalna obs uga klienta
III. Obs uga komputera
1.Excel
2. Word
3. Internet
IV. Fakturowanie
1.Faktury jako jeden z najwa niejszych dokumentów podatkowych
2. Regulacje prawne dotycz ce fakturowania
3. Obs uga programu do fakturowania.

2.5 Kurs kroju i szycia

Celem szkolenia jest przygotowanie do wykonywania zawodu krawcowej. .  Liczba godzin 120 ( 30 godzin

dydaktycznych , 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by  przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez

Wykonawc  i obejmowa  co najmniej;

SZYCIE R CZNE

- nauka szycia r cznego: fastryga, cieg p telkowy i za ig a
- sposoby przyszywania: zatrzaski, haftki, gumki, itp.
- zapoznanie sie z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanteria



NAUKA SZYCIA NA MASZYNIE

- budowa maszyny, nauka nawlekania nici i ustawiania ciegu
- szycie na maszynie z ni mi i na sucho
- szycie spódnicy i /lub spodni; robienie formy, krojenie, przygotowanie do miary, miara
- wszywanie zamka, wyka czanie

WYKROJE, FORMY - DOPASOWANIE DO FIGURY
- nauka korzystania z urnalowych wykrojów
- przygotowywanie szablonów, nauka krojenia
- omówienie linii i p aszczyzny cia a

NAUKA SZYCIA NA OVERLOCKU
- nauka szycia na maszynie specjalistycznej overlock

 SZYCIE NA MIARE
- szycie odzie y na miar : bluzka /koszula m ska, sukienka lub akiet/marynarka m ska
- nauka szycia: kieszeni, ko nierzy, wszywanie zamków

2.6 Magazynier z obs ug  komputera, kasy fiskalnej  i uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego

Liczba godzin 120 ( 30 godzin dydaktycznych , 90 godzin praktycznych). Szkolenie musi by  przeprowadzone w oparciu

o program przygotowany przez Wykonawc  i obejmowa  co najmniej;

kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku magazyniera oraz operatora wózków wid owych z
logistyk  magazynu
zdobycie umiej tno ci i uprawnie  obs ugi ró nych typów wózków wid owych (w tym wysokiego sk adowania)
z nap dem silnikowym, szkolenie na wymian  butli gazowych,

nabycie praktycznych umiej tno ci jazdy i manewrowania ró nego typu wózkami wid owymi,

zdobycie umiej tno ci z zakresu obs ugi komputerowych programów magazynowych WF-MAG i Symfonia
Handel,
zapoznanie z obowi zuj cymi przepisami prawnymi z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy,
profesjonaln  obs ug  klienta,
podstawy marketingu,
obs ug  poszczególnych czynno ci sprzeda y,
obs ug  kas fiskalnych.

2.7 Nowoczesne techniki wyko czeniowe  w budownictwie

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania prac budowlanych z

zastosowaniem nowoczesnych technik wyko czeniowych. Liczba godzin 140 ( 40 godzin dydaktycznych , 100 godzin

praktycznych). Szkolenie musi by  przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc  i obejmowa

co najmniej;

Czytanie dokumentacji technicznej.
Wyznaczanie linii prostej, pionu
Wyznacza  profile pod y i podbudowy.
Okre la  przydatno , cechy, rodzaje materia ów u ywanych do prac budowlanych
Wykonywa  prace murarskie, tynkarskie, glazurnicze i malarskie.
Wykonywa  i zag szcza  podsypki oraz podbudowy z ró nych materia ów.
Obs ugiwa  i konserwowa  narz dzia i sprz t do robót budowlanych
Przestrzega  przepisy BHP w pracy z narz dziami, maszynami i sprz tem
Organizowa  transport materia ów.
Ocenia  jako  wykonanych budowli zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Wykonywa  obmiar robót zgodnie z dokumentacj  oraz dla rozlicze  za wykonan   prac .
Oblicza  wynagrodzenie za prac .



2. 8 Kierowca wózków jezdniowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego i wykonywania

operacji manewrowych osprz tem wózka oraz do jego obs ugi. Liczba godzin 67 ( 17 godzin dydaktycznych , 50 godzin

praktycznych). Szkolenie musi by  przeprowadzone w oparciu o program przygotowany przez Wykonawc  i obejmowa

co najmniej;

Zakres tematyczny szkolenia musi by  zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez
rodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra w ciwego d/s gospodarki z rozszerzeniem o

szkolenie na wymian  butli gazowych.

             Absolwent kursu winien wykaza  si  znajomo ci :
podstaw  budowy i zasad  dzia ania wózków ró nych typów nap dów daj  gwarancj  ich
prawid owej eksploatacji,

 obowi zuj cych przepisów bhp, zasad poruszania si  po terenie zak adu  pracy, bezpiecze stwa,
 przeciwpo arowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

            Absolwent kursu powinien umie ;
prawid owo obs ugiwa  uk ad manewrowy,
 bezpiecznie je dzi  wózkiem,
 prawid owo reagowa  w przypadku awarii,
post powa  zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz p.po ,
 udziela  pomocy przedlekarskiej w nag ych wypadkach przy pracy.

3. Podstawowe parametry:

1. Rodzaje szkole  zawodowych/kursów/:

l.p. Zakres szkolenia - tematyka Ilo  osób Ilo  godz.

dydaktycznych na

1 osob

Ilo  godzin

praktycznych

Na 1 osob

1 Sprzedawca z obs ug  kas fiskalnych i

elementami obs ugi komputera

6 30 70

2 Kurs kroju i szycia 1 30 90

3 Magazynier z obs ug  komputera, kasy

fiskalnej  i uprawnieniami kierowcy wózka

jezdniowego

2 30 90

4 Nowoczesne techniki wyko czeniowe  w

budownictwie

1 40 100

5 Kierowca wózków jezdniowych 2 17 50

Czas szkole  okre lony jest w godzinach dydaktycznych tj. 45min. zegarowych, za wyj tkiem czasu zaj  praktycznych

kursu , które okre lono w godzinach zegarowych tj.60 min.

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

2. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenie dokumentacji fotograficznej dla ka dego uczestnika szkolenia.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje równie :



1. Przygotowanie szkolenia w tym zapewnienie warunków lokalowo–technicznych jak i przeprowadzenie szkolenia

poprzez zapewnienie osób prowadz cych szkolenia posiadaj cych wymagane ku temu kwalifikacje w zale no ci od

danego rodzaju szkolenia, zapewnienie stosownych bada , zapewnienie niezb dnej odzie y ochronnej oraz innych

rodków bezpiecze stwa itp.

2. Opracowanie programu szkole  w zakresie szkole  obj tym zamówieniem. Wykonawca przed y program szkole  w

zakresie wszystkich szkole  obj tych umow  jako za cznik do oferty,

Program musi okre la :

a) nazwa i zakres szkolenia

b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia ilo  godz. teoretycznych, praktycznych

c) plan nauczania

d) miejsce szkolenia

e) sposób sprawdzania efektów szkolenia

f) uzyskane kwalifikacje po szkoleniu

Program musi uwzgl dnia  przepisy rozporz dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie

uzyskiwania i uzupe niania przez osoby doros e wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych w formach

pozaszkolnych (Dz.  U.  Z 2006r.  Nr  31 poz.  216 i  Rozporz dzeniem Ministra  Pracy i  Polityki  Spo ecznej  z  dnia  2 marca

2007 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia przez publiczne s by zatrudnienia us ug rynku pracy (Dz. U.

z 2007 nr 47, poz. 315)

5. Wykonawca obowi zany jest do promocji projektu poprzez oznaczenia (ostemplowania, oplakatowania) przy u yciu

znaków przedstawiaj cych logo EFS-u oraz programu Kapita  Ludzki zgodnie z wytycznymi dotycz cymi oznaczania

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

Stosowania na wszelkich dokumentach zwi zanych z realizacj  zlecenia obowi zuj cych logotypów oraz oznaczania

pomieszcze , w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotycz cych oznaczania projektów

w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, które umieszczone s  na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Informowania uczestników Projektu i spo ecze stwa o realizacji Projektu systemowego wspó finansowanego przez Uni

Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach programu Operacyjnego Kapita  Ludzki.

6. Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia dziennika zaj  edukacyjnych zawieraj cy list  obecno ci, wymiar

godzin i tematy zaj  edukacyjnych,

b) protokó  z egzaminu, je eli zosta  przeprowadzony,

c) rejestr wydanych za wiadcze  lub innych dokumentów potwierdzaj cych uko czenie szkolenia poprzez wydanie

za wiadczenie na druku MEN uzyskanie kwalifikacji, a tak e dokumentacj  fotograficzn  szkole .

7. Wykonawca zobowi zany jest sporz dzi  ramowy harmonogram szkole  i przed  go jako za cznik do oferty.

8. Zaj cia szkoleniowe musz  odbywa  si  od poniedzia ku do pi tku – maks.6 godzin dziennie z zapewnieniem

przynajmniej jednej przerwy na posi ek.

9. Wykonawca na okres trwania szkolenia musi na w asny koszt:

a)  Zapewni  i wyposa  sale szkoleniowe w odpowiedni sprz t dydaktyczny, a uczestników

w materia y szkoleniowe niezb dne do prawid owej realizacji programu szkolenia;

b) Zapewni , aby zaj cia praktyczne z obs ugi komputera odbywa y si  przy jednoosobowej obsadzie przy ka dym z

komputerów

http://www.mazowia.eu.


c) Zapewni  warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia

d) Zapewni uczestnikom szkolenia wy ywienie: tj. w ci gu dnia szkoleniowego obiad dwudaniowy oraz napoje . (kawa,

herbata ,zimne napoje, ciastka)

e) badanie lekarskie w zale no ci od specyfiki kursu

10. Wykonawca ma obowi zek na swój koszt ubezpieczy  uczestników szkolenia od nast pstw nieszcz liwych

wypadków w zwi zku ze szkoleniem i w drodze z domu do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do domu.

11. Wykonawca jest zobowi zany przeprowadzi  po zako czeniu szkolenia badanie ankietowe uczestnika szkolenia

dotycz ce weryfikacji poziomu zawarto ci merytorycznej zaj , a tak e jako ci prowadzonych zaj  . Zakres ankiety

zostanie uzgodniony z Zamawiaj cym.

12. Miejsce realizacji zamówienia

Miejscem spe nianie wiadczenia przez wykonawc  b dzie miejsce wskazane w ofercie Wykonawcy

13. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: rozpocz cie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012r.

14. Sposób porozumiewania si

Porozumiewanie si  zamawiaj cego z wykonawcami mo e odbywa  si  w formie pisemnej za pomoc  operatora

pocztowego, poczt  elektroniczn  na adres: gops_przytyk@interia.pl oraz faksem (art.27 ustawy). Faks i poczta

elektroniczna musz  by  potwierdzone pisemnie za pomoc  operatora pocztowego, chyba e wykonawca posiada

kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dodatkowe wyja nienia i informacje dotycz ce zamówienia mo na otrzyma  w godz. od 08:00 do 14:00 pod

wymienionymi ni ej numerami telefonów, lub osobi cie w siedzibie zamawiaj cego w pok. 4 i 18.

Osob  uprawnion  do kontaktowania si  z wykonawcami jest:

Ewa Gomu a

Fax: 48 618 00 95 w.50

Zamawiaj cy b dzie udziela  odpowiedzi niezw ocznie, pod warunkiem, e zapytanie wp ynie nie pó niej ni  do ko ca

dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu do sk adania ofert.

15. Sposób przygotowania i sk adania ofert

Ofert  nale y z  w zamkni tych dwóch kopertach. Kopert  zewn trzn  nale y oznakowa  w sposób nast puj cy:

Gmina Przytyk/Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej

Oferta w post powaniu na;

,,Zorganizowanie i przeprowadzenie szkole  wielodniowych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”

wspó finansowanego przez Unie Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Program

Operacyjny Kapita  Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji Spo ecznej, Dzia anie 7.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez o rodki pomocy spo ecznej.

nie otwiera  przed 10.08. 2012 do godz. 10.05”.

Koperta wewn trzna powinna zawiera : nazw  ,  adres,  nr  telefonu  wykonawcy  oraz  tytu  j/w.  Koperta  powinna  by

zapiecz towana w sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj ca jej nienaruszalno  do

terminu otwarcia ofert.

mailto:gops_przytyk@interia.pl


Oferta musi by  sporz dzona w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze

lub inn  trwa  i czyteln  technik  na formularzu oferty zgodnym z tre ci  formularza przekazanego w materia ach

przetargowych. Oferta powinna zawiera  spis jej zawarto ci. Wszystkie dokumenty tworz ce ofert  winny by  trwale

spi te / zszyte/.

Oferta i o wiadczenia musz  by  podpisane przez:

- osob /osoby upowa nione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi

ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsi biorców albo w ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub Pe nomocnika,

- w przypadku sk adania wspólnej oferty przez dwóch lub wi cej Wykonawców przez osob /osoby posiadaj ce

Pe nomocnictwo.

Forma dokumentów i o wiadcze :

Dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty sk ada si  w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonej za

zgodno  z orygina em przez Wykonawc  lub Pe nomocnika,

W przypadku dokumentów lub o wiadcze  sporz dzonych w j zykach obcych nale y do czy  t umaczenie na j zyk

polski podpisane przez Wykonawc .

16. Miejsce i termin sk adania ofert

1. Ofert  sporz dzon  wg. wzoru za czonego do niniejszego zaproszenia w zamkni tej kopercie, nale y z  w

Gminnym O rodku  Pomocy  Spo ecznej  w  Przytyku  26-650  Przytyk,  ul.  Zach ta  57  pok.  Nr  4  do  dnia 10.08.2012 r.

godz. 10:00

Oferty wys ane poczt  nale y nada  z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mog y by  dor czone przez

poczt  najpó niej w terminie okre lonym wy ej.

Oferty z one po terminie bez otwierania zostan  zwrócone wykonawcy.

Otwarcia ofert dokona Kierownik Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w obecno ci dwóch osób, wskazanych przez

niego pracowników O rodka dnia 10.08.2012 r. o godz. 10:05 w siedzibie GOPS Przytyk

17. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca okre li wynagrodzenie za wszystkie elementy zamówienia w sposób okre lony we wzorze oferty-

za cznik do zaproszenia

2. W wynagrodzeniu wykonawca uwzgl dni wszystkie koszty zwi zane z realizacj  przedmiotu zamówienia w

szczególno ci koszty pomocy szkoleniowych i dydaktycznych zapewnienia sprz tu w podziale na kursy, pokrycie kosztów

niezb dnych bada  lekarskich wynikaj cych ze specyfiki szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkole  od nast pstw

nieszcz liwych wypadków, wy ywienie uczestników w trakcie trwania szkolenia, pokrycie kosztów egzaminu, wydanie

za wiadczenia innych dokumentów potwierdzaj cego zako czenia szkolenia/certyfikatu inne koszty wynikaj ce z

realizacji na onych na niego obowi zków w okre lonych w wzorze umowie i zaproszeniu.

3. Wszystkie warto ci okre lone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny by  wyliczone do dwóch

miejsc po przecinku

4. Cena jednostkowa za jedn  szkolon  osob  powinna by  obliczona w ofercie jako iloczyn ceny brutto za jedn

szkolon  osob  i liczby uczestników szkolenia, kursu.

5. Cena jednostkowa za godzin  kursu pozostaje niezmienna przez ca y okres trwania umowy.

6. Cena oferty winna by  podana w z otych

18. Ocena ofert



1) W odniesieniu do wykonawców, którzy spe nili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie

nast puj cych kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1. Najni sza cena 100%

2) Zamawiaj cy udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre lonym w

niniejszej specyfikacji i zosta a oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3) Zamawiaj cy powiadomi o wynikach post powania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiaj cy

wska e termin i miejsce podpisania umowy.

19. Oferta z ra co nisk  cen .

1) Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci

si  do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych elementów oferty maj cych wp yw na

wysoko  ceny.

2) Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia ., we mie pod uwag  obiektywne czynniki w szczególno ci oszcz dno  metody

wykonania zamówienia, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonywania zamówienia dost pne dla Wykonawcy oraz wp yw

pomocy udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.

3) Zamawiaj cy odrzuca ofert  Wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub je eli dokonana ocena wyja nie  wraz z

dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia.



Projekt ,Szansa na lepsze jutro” wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita  Ludzki Dzia anie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddzia ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej.

....................................................................

miejscowo  / data

Nazwa oferenta, adres, numer telefonu, fax, e-mail

                                              KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPO ECZNEJ
                                                                    26-650 PRZYTYK, ul. Zach ta 57

OFERTA
Nawi zuj c do zaproszenia do z enia oferty na przeprowadzenie szkole  zawodowych
dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro”

OFERUJEMY:
1.Wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach okre lonych w zaproszeniu z dnia
………….2012r.

Lp. Nazwa
szkolenia/kursu

Cena
jednostkowa
brutto

Ilo  osób czny koszt
brutto

Termin
wykonania
przedmiotu
umowy

1. Sprzedawca z obs ug  kas
fiskalnych i elementami
obs ugi komputera

6

2. Kurs kroju i szycia 1

3. Magazynier z obs ug
komputera, kasy fiskalnej  i
uprawnieniami kierowcy
wózka jezdniowego

2

4. Nowoczesne techniki
wyko czeniowe  w
budownictwie

1

5. Kierowca wózków
jezdniowych

2



za cen cznie brutto .................................................................z

ownie: ..........................................................................................................
Kwota netto wynosi ...........................................................................................
Kwota podatku VAT (......%) wynosi ...................................................................
2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie .......................................................
3. Termin p atno ci
..................................................................................................................................................
4. Roboty zamierzamy wykona  sami.
5. O wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz  ofert  przez 30 dni od dnia sk adania ofert czyli do
dnia ……………. r..
9. Wykaz za czników.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................

                                       podpis osoby upowa nionej .........................................................



…………………………………

/piecz  wykonawcy

WIADCZENIE Nr 1
Sk adaj c ofert  na przeprowadzenie szkole  zawodowych/kursów
dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach POKL

 (imi  i nazwisko).......................................................................................................................
  zamieszka y ……………..........................................................................................................
reprezentuj c firm  (nazwa firmy)

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

jako  (stanowisko s bowe) ...............................................................................w imieniu

swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam, e:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania dzia alno ci oraz czynno ci, niezb dne do realizacji
przedmiotu zamówienia.

2. posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponujemy
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wy ej wymienionego zamówienia .

.............................dnia ..............2012 r.
...................................................

                                                                                                                /podpis osoby uprawnionej/



/piecz tka wykonawcy/

WIADCZENIE

Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie
szkole  zawodowych dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach
POKL

(imi  i nazwisko),..............................................................................................................
zamieszka y ………………..................................................................................................
reprezentuj c firm  (nazwa firmy) ......................................................................………….jako
(stanowisko s bowe) ................................................................................................. w imieniu
swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam, e:
Zapoznali my si  ze wszystkimi warunkami zaproszenia do z enia oferty i akceptujemy je
bezwarunkowo, a wszystkie niezb dne koszty z nich wynikaj ce zosta y uj te w cenie oferty.
.............................dnia ..............2012r ...............................................

                                                                                                                                 /podpis osoby uprawnionej/



...................................

Piecz  Wykonawcy

Wykaz wykonanych i odebranych zada  w ostatnich trzech latach tj. 2009 -
2011

Sk adaj c ofert  na przeprowadzenie szkole  zawodowych/kursów dla uczestników
projektu pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach POKL o wiadczam, e obecnie
reprezentowana   firma zrealizowa a w ostatnich 3 latach nast puj ce us ugi odpowiadaj ce
swoim rodzajem i warto ci  us udze stanowi cej przedmiot zamówienia.

Opis us ugi Pe na nazwa i adres
Zamawiaj cego

Czas realizacji
m-ce/lata

od-do
Warto  us ugi

Razem, X X

W za czeniu przedk adamy dokumenty potwierdzaj ce, e ww. us ugi zosta y wykonane
nale ycie.

................................., dnia .......................... ......................................................
                                                                                  /podpis upowa nionego przedstawiciela/



Wykaz
 osób wskazanych do realizacji zamówienia

Sk adaj c ofert  na przeprowadzenie szkole  zawodowych  dla uczestników projektu pt. „Szansa
na lepsze jutro” w ramach POKL wiadczam, e do realizacji zamówienia przewidujemy
nast puj ce osoby zatrudnione :

Kursy

Imi  i nazwisko
wyk adowcy\ ze wskazaniem

wjzaniem prowadzonych zaj  /teoretyczne
praktyczne

Firma
Wykszta cenie Posiadane

uprawnienia do
Przeprowadzania
szkolenia

Do wiadczenie -
przebieg pracy zaw.

/ilo  lat/
Zaj cia teoretyczne i

praktyczne
Nazwa szkolenia

Za czamy uprawnienia zawodowe dla osób wymienionych wy ej.

Opiek  nad grup  sprawuje  ……….……………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
- osoba odpowiedzialna za obs ug  szkolenia ze strony Wykonawcy.
……………………………………………………………………………………………..

Stan zatrudnienia 2009r. 2010r. 2011r.
Przeci tna liczba zatrudnionych pracowników
Liczebno  personelu kierowniczego

........................................, dn. ........................

                                                        .......................................................
                                                           / podpis upowa nionego przedstawiciela/



Cz owiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Szansa na lepsze jutro” wspó finansowany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego

UMOWA  NR

Zawarta dnia ……………………  w Przytyku, pomi dzy GminaPrzytyk/Gminny O rodek Pomocy
Spo ecznej w Przytyku ul. Zach ta 57, dzia aj cej  przez ………………………. na podstawie
pe nomocnictwa Wójta Gminy Przytyk, zwan  dalej "Zamawiaj cym",

przy kontrasygnacie ………………………………..,

a

……………………………………………………………………………………………  zwanym dalej „Wykonawc ”, której
tre  okre lono w nast puj cy sposób:

§ 1

1. Zamawiaj cy powierza wykonawcy us ugi przeprowadzenie szkole    zawodowych, zgodnie z
poni sz  tabel :

Lp. Nazwa szkolenia Ilo  osób Ilo  godzin na
jedn  osob

1.  Sprzedawca  z  obs ug  kasy fiskalnej
i elementami obs ugi komputera

6 100

2.  Kurs kroju i szycia 1 120
3. Nowoczesne metody wyko czeniowe

w budownictwie.
1 140

4.  Magazynier z obs ug  kasy fiskalnej,
komputera i uprawnieniami kierowcy
wózków  jezdniowych

2 120

5.  Kierowca wózków jedniowych 2 67

w  ramach projektu pt.”Szansa na lepsze jutro”” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego.



2. Szczegó owy zakres   przedmiotu umowy okre la za cznik: „Przedmiot zamówienia” stanowi cy
integraln  cz  umowy.

§2

1. Ca kowita warto  wynagrodzenia za przedmiot umowy okre lony w §1 umowy zgodnie ze
on  ofert  wynosi ………………. z otych  (s ownie: ……………………).

2. Wynagrodzenie przys uguje wykonawcy za us ugi rzeczywi cie wykonane z   zastosowaniem
cen jednostkowych okre lonych  w ofercie.

3. Wynagrodzenie okre lone w ust.1 jest wynagrodzeniem maksymalnym mo e ulec
proporcjonalnemu zmniejszeniu z zastosowaniem cen okre lonych w ofercie w
nast puj cych przypadkach:

a)  W przypadku przerwania przez uczestnika kursu/szkolenia, z przyczyn od niego niezale nych
w trakcie trwania kursu/szkolenia zap ata za szkolenie ww. osoby nast pi  proporcjonalnie do
okresu faktycznego uczestnictwa tej osoby w kursie/szkoleniu,  z  zastosowaniem cen
okre lonych w ofercie,

b) Wykonawca nie  wykona kursów/szkole  okre lonych umow ,
c) Wykonawca nie wywi e si  z realizacji kursu/szkolenia dla liczby uczestników okre lonej w

niniejszej umowie w innych wypadkach przewidzianych w umowie,
4. Ceny jednostkowe za kurs/szkolenie 1 osoby, okre lone w ofercie przez wykonawc

pozostaj  niezmienne przez ca y czas trwania umowy,
5. Wynagrodzenie okre lone  w   postanowieniach poprzedzaj cych  uwzgl dniaj  wszystkie

koszty zwi zane z realizacj  jego obowi zków umownych okre lonych w  niniejszej umowie i
za czniku  do umowy: przedmiot zamówienia, zwi zanych z  przeprowadzeniem  kursów i
szkole  w szczególno ci: ubezpieczenie NW wszystkich uczestników kursów/szkole , bada
lekarskich  je eli specyfika kursu/szkolenia tego wymaga, koszty pomocy dydaktycznych i
materia ów szkoleniowych, odzie y ochronnej, kosztów przejazdów, wy ywienia,
zapewnienia sprz tu innych kosztów promocji projektu.

§3

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  w uzgodnieniu z Zamawiaj cym szczegó owy harmonogram
kursów/szkole  uwzgl dniaj c w szczególno ci liczb  grup, ilo  osób  w grupie.

§4

Wykonawca zapewnia, e kursy/szkolenia zostan  przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy, posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danego kursu/szkolenia. Zmiana
prowadz cego mo e nast pi  wy cznie za pisemn  zgod  Zamawiaj cego pod warunkiem, e osoba
zast puj ca  dysponuje wszystkimi udokumentowanymi kwalifikacjami niezb dnymi do prowadzenia
kursów i zaj .

§5



Miejsce   przeprowadzenia   kursów/szkole   s  zgodnie ze z on    ofert  i przeprowadzone
………………………………………

§6

Wykonawca o wiadcza ,  e  w chwili  zawarcia  umowy :

1. dysponuje odpowiednia kadr  szkoleniow  do przeprowadzenia zaj   teoretycznych
i praktycznych o kwalifikacjach niezb dnych  do przeprowadzenia kursów/szkole  i zaj
w zakresie obj tych umow ,

2. dysponuje tytu em prawnym do lokali i pomieszcze , w których b  si  odbywa  zaj cia  na
okres trwania niniejszej umowy,

3. dysponuje wszystkimi niezb dnymi  pomocami i materia ami dydaktycznymi niezb dnymi  do
prowadzenia zaj ,

§ 7

1. Wykonawca na okres trwania kursów/szkole  na w asny koszt musi zapewni  :
a. warunki lokalowe/techniczne, zapewni /wyposa  sale szkoleniowe w odpowiedni

sprz t dydaktyczny, a uczestników w materia y szkoleniowe niezb dne do
prawid owej realizacji programu kursu/szkolenia;

b. warunki zgodne z przepisami BHP, a w trakcie trwania kursu/szkolenia zapewni
odzie   ochronn

c. uczestnikom kursu/szkolenia wy ywienie tj. obiad dwudaniowy, napoje
d. niezb dne badania lekarskie wymagane ze wzgl du na specyfik  kursu/szkolenia
e. zapewnienie dojazdu i powrotu lub sfinansowanie kosztów przejazdu.

2. Wykonawca ma obowi zek na swój koszt ubezpieczy  wszystkich uczestników
kursów/szkole  od nast pstw nieszcz liwych wypadków w  zwi zku z kursem/ szkoleniem i
drog   z domu do miejsca kursu/szkolenia  i z miejsca kursu/szkolenia do  domu, pod rygorem
rozwi zania umowy bez wypowiedzenia.

3. Program kursów/szkole  zawodowych powinien by  przeprowadzony zgodnie
z  Rozporz dzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i
uzupe niania przez osoby doros e wiedzy ogólnej, umiej tno ci  i kwalifikacji zawodowych w
formach pozaszkolnych (Dz.  U.  Z  2006r.  Nr  31 poz.  216). i innymi przepisami okre laj cymi
uzyskiwanie okre lonych kwalifikacji i uprawnie  w ramach prowadzonych kursów/szkole .

4. Zaj cia szkoleniowe musz  odbywa si  od poniedzia ku do pi tku maksymalnie
6 godzin zegarowych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posi ek.

5. Wykonania czynno ci b cych przedmiotem umowy z nale yt  staranno ci , czuwania nad
prawid ow   realizacj  zawartej umowy.

6. Indywidualizacji kszta cenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny post pów
poszczególnych   uczestników i zwi kszenia pomocy wobec osób maj cych trudno ci w
procesie nauczania.

7. Powiadomienia  zamawiaj cego  na 3 dni wcze niej, o dacie i godzinie oceny ko cowej
uczestników kursów/szkole .

8. Realizacja kursu/szkolenia powinna odbywa  si  w oparciu o nowoczesne metody  i techniki
dydaktyczno – pedagogiczne.

9. Wykonawca przeka e uczestnikom kursów/szkole  materia y  szkoleniowe i dydaktyczne
umo liwiaj ce prawid owe przygotowanie si  do egzaminu ko cowego.



10. Wykonawca przed rozpocz ciem kursu/szkolenia, jest zobowi zany zapozna  uczestników z
jego szczegó owym programem oraz przekaza  im harmonogram realizowanych zaj .
Wykonawca w ramach zaj  zapewni osobom skierowanym na kurs materia y dydaktyczne
na w asno   i wyposa enie w postaci zeszytu/notatnika, teczki oraz d ugopisu.

11. Wykonawca obligatoryjnie musi dostarczy  Zamawiaj cemu:
            1/ potwierdzenie odbioru materia ów szkoleniowych przez uczestników

                kursu/szkolenia;

            2/ kserokopie za wiadcze  lub innych dokumentów potwierdzaj cych uko czenie

              kursu/szkolenia i  uzyskanie kwalifikacji;

            3/kserokopie rejestru wydanych za wiadcze  lub innych dokumentów

               potwierdzaj cych uko czenie kursu/szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;

            4/ imienne wykaz osób, które nie uko czy y kursu/szkolenia;

            5/ kopie ankiet s cych do oceny kursu/szkolenia;

12.Wykonawca przeprowadzi egzamin ko cowy wewn trzny, pozwalaj cy oceni  nabyte

             przez  uczestników kursu/szkolenia umiej tno ci.

§ 8

Wykonawca obowi zany jest do promocji projektu  poprzez oznaczenia (ostemplowania,
oplakatowania) przy u yciu znaków przedstawiaj cych logo EFS-u oraz programu Kapita  Ludzki
zgodnie z wytycznymi dotycz cymi oznaczania projektów w ramach programu operacyjnego
Kapita  Ludzki  w szczególno ci jest zobowi zany do:

1. wydania absolwentom kursu/szkolenia dokumentu uko czenia, który powinien zawiera
informacj  o realizowaniu kursu w ramach projektu wspó finansowanego przez Uni
Europejsk  ze rodków Europejskiego  Funduszu Spo ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita  Ludzki,

2. umieszczania logo Europejskiego Funduszu Spo ecznego na materia ach promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotycz cych realizowanego projektu,

3. poi
nformowania uczestników szkolenia, i  jest ono organizowane w ramach projektu „Szansa
na lepsze jutro” wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego
Funduszu Spo ecznego.

§ 9

 Ponadto  Wykonawca zobowi zuje si  do:

1.  przeprowadzenia zaj  zgodnie z programem i harmonogramem,
2. zapewnienia wszelkich materia ów dydaktycznych, niezb dnych do w ciwej



realizacji umowy,
3. zapewnienia sta ego nadzoru metodycznego,
4. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w postaci harmonogramów zaj  oraz

dzienników zaj , list obecno ci, dokumentacji fotograficznej itp.,
5. sporz dzenia i przygotowania za wiadcze  uko czenia poszczególnych kursów/ szkole ,
6. pozostawania w sta ym kontakcie   z pracownikami Gminnego O rodka Pomocy

Spo ecznej w Przytyku,
7. po wiadczenie kwalifikacji zawodowych wyk adowców realizuj cych zaj cia,
8. bie cego informowania Zamawiaj cego  o nieobecno ci na szkoleniu osób przez

niego skierowanych lub te  rezygnacji z uczestnictwa w  kursie w trakcie jego trwania
– pod rygorem odmowy przez Zamawiaj cego zap aty za szkolenie tych osób,

9.   przeprowadzenia  po zako czeniu szkolenia bada  ankietowych uczestników
     kursów/szkole  dotycz cych weryfikacji poziomu zawarto ci merytorycznej zaj , a tak e
jako ci prowadzonych zaj . Zakres ankiety zostanie uzgodniony z Zamawiaj cym,

10. wydania  ka demu   uczestnikowi szkolenia za wiadczenia/certyfikatu o uko czeniu
kursu/szkolenia,

11. sporz dzanie protoko u okoliczno ci i przyczyn wypadku zwi zanego ze szkoleniem
oraz w drodze do i z miejsca kursu/szkolenia powsta ego z udzia em  osoby      skierowanej na
szkolenie przez Zamawiaj cego

12. przekazania  Zamawiaj cemu w terminie 7 dni od daty zako czenia kursu/szkolenia
             danej  grupy  uczestników:

          a/ kserokopii protoko u z egzaminu oraz imiennego wykazu osób, które uko czy y

              kurs/szkolenie z wynikiem pozytywnym oraz wykazu osób,  które kursu/szkolenia

              nie uko czy y, nie zda y egzaminu b   nie przyst pi y do egzaminu ko cowego,

          b/ orygina ów list obecno ci uczestników szkolenia na zaj ciach;

          c/ imiennego wykazu osób, które uko czy y kurs/szkolenie, z podaniem ocen, je li

              kurs/szkolenie ko czy  si   ocen ;

    d/ potwierdzonej za zgodno  z orygina em kserokopii za wiadcze /certyfikatów

        potwierdzaj cych  uko czenie kursu/szkolenia przez jego uczestników,

    e/ potwierdzonej za zgodno  z orygina em kserokopii imiennego – zbiorowego

       ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od nast pstw nieszcz liwych

       wypadków,.

    f/ kserokopii innych dokumentów zwi zanych z organizacj  us ugi o które na pi mie

       zwróci si  Zamawiaj cy.

          g/ ankiet uczestników szkolenia wraz z analiz  wyników,

          h/ dziennika zaj ,



          i/  dokumentacj  fotograficzn .

§ 10

1.Przyjmuj cy zamówienie o wiadcza, i  przys uguj  mu do  programu   szkoleniowego   wy czne i
nieograniczone prawa autorskie oraz, e dzie o stanowi ce przedmiot umowy nie   jest obci one
adnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2.Wykonawca zobowi zuje si  podda  kontroli przez Zamawiaj cego prawid owo ci realizacji umowy
oraz udost pni do wgl du pe  dokumentacj  zwi zan  z wykonaniem umowy.

§11

1. Wykonawca o wiadcza, e spe nia warunki techniczne i organizacyjne umo liwiaj ce
zabezpieczenie danych osobowych osób bior cych udzia  w projekcie oraz uczestników
kursów/szkole  zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie
obowi zuj cego.

2. Wykonawca zobowi zuje si  do przechowywania dokumentów zwi zanych                             z
realizowanym zamówieniem w sposób zapewniaj cy dost pno , poufno , bezpiecze stwo
do dnia 31.12.2020r.

3. Ponadto Wykonawca ma obowi zek informowania o miejscu archiwizowania tych
dokumentów. Jednostki kontroluj ce przedmiot umowy winny mie  dost p do dokumentacji
w zakresie przeprowadzonego szkolenia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

4. Wykonawca jest upowa niony do przetworzenia  danych osobowych uczestników
kursu/szkolenia w zakresie niezb dnym do wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowi zuje si  przetwarza  dane osobowe z zachowaniem zasad okre lonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych           (t.j.  Dz. U. z 2002
roku Nr 101 poz. 926 z pó . zm.) zarówno w czasie obowi zywania niniejszej umowy jak i po
jej wyga ni ciu.

6. Wykonawca  jest  zobowi zany do  zachowania    bezwzgl dnej  poufno ci wszelkich
informacji uzyskanych w zwi zku z wykonaniem Umowy, w szczególno ci, co do tre ci
dokumentów udost pnionych dla wykonania umowy oraz konsultacji prowadzonych z
Zamawiaj cym   ze  szczególnym uwzgl dnieniem  tajemnicy s bowej.

7. W szczególno ci tajemnic  s bow  stanowi  wszystkie  dane osobowe, w tym  wszelkie
dane osobowe dotycz ce uczestników szkolenia.

8. Wykonawca zobowi zuje si  ponadto do niepodejmowania dzia  maj cych na celu
uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotycz cych tajemnicy s bowej
Zamawiaj cego, ni  te dane i informacje, które s  konieczne do wykonania obowi zków
Wykonawcy wynikaj cych z Umowy



9. Obowi zek zachowania poufno ci zakresie opisanym powy ej obowi zuje równie  po
wyga ni ciu niniejszej umowy.

§ 12

1. Wszystkie prace  i  czynno ci   obj te umowa  powinny by  przeprowadzone w okresie  od
……………... do 30.11.2012 r.

2. Wszystkie terminy wynikaj ce z umowy zastrze one na korzy   dla Zamawiaj cego.

§13

1.   Imienny wykaz uczestników kursu/szkolenia zamawiaj cy przedk ada na 7 dni przed
rozpocz ciem w ciwego kursu/zaj   .

2.   Je li zmniejszenie liczby kursantów nast pi w pierwszych 7 dniach zaj  Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowych osób celem uzupe nienia liczby szkolonych.

§ 14

 Wykonawca zobowi zuje si  do umo liwienia uprawnionym instytucjom zewn trznym kontroli
kursów/szkole  sfinansowanych  przez  zamawiaj cego ze rodków finansowych projektu, w
zakresie i  na zasadach wynikaj cych   z obowi zuj cych przepisów.

§ 15

Wykonawca b dzie wiadczy  us ugi z nale yt  staranno ci , zgodnie z najlepszymi praktykami
przyj tymi przy realizacji kursów/szkole  zawodowych.

Zamawiaj cy ma prawo do kontroli, do ci ego sprawdzania stanu  wykonania                       w
zwi zku z  tym  mo e dokonywa  wizytacji zaj  prowadzonych przez wykonawc  przegl da
dokumentacji szkoleniowej tym materia y szkoleniowe i przedstawiania swoich uwag
wykonawcy.

Wykonawca jest zobowi zany do udost pnienia Zamawiaj cemu informacji na temat realizacji
projektu w ka dym czasie i na ka de danie Zamawiaj cego oraz pozostawania w sta ym
kontakcie z GOPS w Przytyku osobi cie lub telefonicznie.

                                                                        § 16

1. Je eli zamawiaj cy stwierdzi w trakcie trwania umowy  naruszanie obowi zków  umownych
przez wykonawc   w  szczególno ci  naruszanie: programów kursu/szkolenia,
harmonogramów  kursu/szkolenia, zaniechanie ubezpieczenia  uczestników kursu/szkolenia
wezwie wykonawc  do z enia wyja nie   i wyznaczy termin do  usuni cia narusze .



2. Po bezskutecznym up ywie terminu okre lonego w ust.1 Zamawiaj cy b dzie  uprawniony do
rozwi zania umowy z jednotygodniowym wypowiedzeniem.

3. W przypadku okre lonym   w ust.2 wykonawcy przys uguje wynagrodzenie za prace
rzeczywi cie wykonane na dzie  rozwi zania umowy  ustalone  proporcjonalnie                 z
uwzgl dnieniem cen okre lonych  w ofercie   na dzie  rozwi zania umowy  pod warunkiem
wykonania wiadczenia przez wykonawc  w ramach okre lonego kursu/szkolenia zgodnie z
tre ci  obowi zków umownych i obowi zuj cymi przepisami.

§ 17

  Odbiór wykonanych us ug odbywa  si  b dzie w oparciu o protokó  potwierdzenia wykonania
us ug sporz dzany z uwzgl dnieniem  dzienników  zaj , list  obecno ci  itp.

§ 18

       Zap ata wynagrodzenia nast pi w sposób jednorazowy po zako czeniu wszystkich prac
obj tych umow   i z zastrze eniem poni szym.

§ 19

1. Podstaw  do zap aty wynagrodzenia b dzie protokó  ko cowego potwierdzenia wykonania
wiadcze  obj tych umow  wykonanych zgodnie z tre ci  umowy w tym programem i

harmonogramami szkole /kursów.

2. Zap ata wynagrodzenia nast pi w ci gu 30 dni od dor czenia faktury ko cowej i protoko u
ko cowego wykonania wiadcze  obj tych umow .

3. W miar  mo liwo ci p atniczych zamawiaj cego,  dopuszcza si  rozliczenie cz ciowe za
wykonanie us ugi w trakcie realizacji umowy wed ug nast puj cych zasad:
1/ zap ata wynagrodzenia  mo e nast pi  po zako czeniu poszczególnych kursów/
szkole  oddzielnie wed ug cen okre lonych  w ofercie na podstawie protoko u cz ciowego z
tym, e,

            2/ wysoko  wynagrodzenia w poszczególnych miesi cach trwania umowy nie mo e

            przekroczy  25% warto ci przedmiotu umowy .

3/ § 19 ust.1 i 2 stosuje si  odpowiednio.

 4/ suma wynagrodze  wyp aconych na podstawie faktur cz ciowych nie mo e przekroczy
90%  wynagrodzenia okre lonego w § 2 niniejszej umowy.



4. W przypadku zastosowania rozliczenia cz ciowego opisanego w ust.3 rozliczenie ostateczne
nast pi na podstawie protoko u ko cowego.

5. Zap ata dokonana zostanie w formie przelewu bankowego na wskazany przez Wykonawc
rachunek bankowy.

6. Dat  zap aty b dzie data obci enia rachunku Zamawiaj cego.
7. Wyp ata wynagrodzenia finansowana b dzie ze rodków Projektu Systemowego.

§ 20

1. Wykonawca zobowi zany jest zap aci  Zamawiaj cemu kary umowne w nast puj cych
przypadkach:

a. za ka dy dzie  opó nienia z tytu u przekroczenia ostatecznego terminu realizacji
szkole  w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia za ka dy dzie  opó nienia,

b. za rozwi zanie umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy za ca y  przedmioty umowy.

2. Zamawiaj cy jest uprawniony do potr cenia kar umownych z wynagrodzenia    nale nego
wykonawcy.

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewy szaj cego
           zastrze one kary umowne w przypadku szkody - do pe nej  wysoko ci szkody.

§ 21

1. wiadczenia obj te   umow   s  finansowane przez Uni  Europejsk  ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo ecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki
Dzia anie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji:  Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i
Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez O rodki Pomocy Spo ecznej w  wysoko ci
……………… z otych ( s ownie: ……………………………….)

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno  za szkod  wyrz dzona zamawiaj cemu je eli w
zamawiaj cy utraci rodki  wskazane w ust.1 wskutek nienale ytego lub niewykonania
niniejszej umowy.

§ 22

Ewentualne spory mog ce wynika  w trakcie realizacji umowy b  rozstrzygane przez s d w ciwy
miejscowo dla Zamawiaj cego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj  zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 24



Niniejsza umowa zasta a zawarta w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach.

§25

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§26

Integraln  cz  umowy stanowi :
1. Oferta  wykonawcy wraz za cznikami,
2. Opracowane przez Wykonawc  programy szkolenia.

Podpisy stron umowy:

-------------------------------------                           ---------------------------------------

 Zamawiaj cy                Wykonawca


