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I. Nazwa i adres zamawiającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w 8aćkowicach. Batkowice 8.1-a. 27-552 BaćkO\\iel.:
Tel. (15) 8686215 Faks: (15) 8686215
Adres. poczty elektronicznej: onsbackowiccv:g'12.pl

Baćkowice !..U)7.20J-ł

ZAPRASZA DO ZLOŻENIA OFERTY CENOWE.J W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA
ŚWIADCZENIE USLUGI SZKOLENIOWE,l

2. Trvb udzielenia zamim,'ienia
J\'1ąiąe na wzgh;dli~ postanowienia art .. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówicll publicznych iobowiązki \\ynika.ią~c z art. 44 ust. 3 ustawy
o linansach puhlict.nych oraz * 6 Regulaminu udzielania z<.llllówierlpublicznych • któr~ch wartość nil: przekracza v.yrazont:j \\
złotych róvmowartośd 30 lysięcy curo zapnL<;zamdo zloienia oferty cenlw,ej na załączonym druku ..orena cenowa",

3. Opis przedmiotu zamówienia
PrzedmitH zallló\\it:nia obejmuje: Kompleksowa ol"ganizacja i lIrzeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczcstnikó\\. pl"ojektu
s~:stemowego pn .•• Program Aktywizacji Społeczno - Za\'t:odowej" \'1i r-amach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wspólfinansowanego ze środków Eurt}l)ejskiego Funduszu Społecznego .'lr umow~' : lJJ):\- POKL. 07.l)1.0I~26-033/J.ł-OO
Priorytet: VII. Pl'omocja integracji społecznej. Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie akt)'wnej integracji przez ośrodki
Ilomocy s(JOłecznej. dla osób zamieszkałych na t('renie Gminy l3aćkowicc. korzystających ze w.sparcia Osrodka Pomocy
SpoleczrJc:j \\ lJaćkowicat.:h składąjąea sit; 7. 3 czt;ści:
ll"l~ŚĆ: kun on:;łnilacia i obsługa pr.l\'j(ć okolic1.nościow\Ch dla 7 beneficientó", \\ v,ymiarl.c ISO g.odzin szk.oleniov"ych na
grupę ('w tym 120 g.odzin l.a.i*;Ć praktycznych. 60 godzin zaj~ć h:ort:lycznych). Wykonawca zapewnia odzież ochronną .. organizuje i
ponosi koszt badań 1ckarskkh pot\\ iadzając)'ch brak przeciwwskazań do t1cz~stnictwa w kursie,
Szkolenie ma 7...a\\ieraćm.in. zagadnienia:

• Bhp lIa stanowisku prac)'.
• Głll\ G1\IP z elementami ł1ACCP:
• Zasady sporządzania jadłospisów;
• Przygotowywanie i pl"zechowywnnie potraw oraz sposobów kh )Jodan'ania:

- Podział. h:chniki spor:t.ądzania i podawania zup oraz sosów zimnych i ciepłych:
- Techniki sporządzania i podawania przd.:ąsck zimnych i g.orących:
- Podział tusz lwkrz~t rzdnych na elementy kulinarne:
- Techniki sport<!dzi.łnia i podawania mięs gotowanych, pieczonych. smażonych i duszonych:
- Teclmiki sporząd/...ania i podawania potraw z drobiu:
- Techniki sparzadzania i podawania polraw z ryb:
- Techniki sparzadzania i podawania deserów;
- Techniki sporządnmia i wypieku ciasl:
- PodslawO\\'e zasady przt.""Chow)'\\<1niaSUfO\\CÓW.półproduktów i wyro~ó .•••goto .•••ych:
- Zupy:
- Surówki:
• Jarzyny gOlowan~:
- Dodatki skmbiowc;
- ~'Ii~sa gotlmanc duszone:
- Dania mi~sne sma7.one:
• Zakąski gon}cc i zimne:
~ Dania pólmit;sl1C:;
- Dania bCl.lJliysnc;
- v..:yroby garmai.eryjnt::

• Profesjonalna obsługa konsumenta:
- Za!"ady nakry\\ania do stolu:
- Ddoracjc stolów \\' zależnosci od róznorodnych okoliC7Jl('l~ci:
- Przygotowanie stolów na różne okoliczBosei i ich dekoracje - c\\iczcnia:
- Organizacja i technika ob:.dugi kon~umenta:
- Ogólne zasady serwowania dań \'Ii /.akladzi(' gaslronomiC7nym:

• Org:tnizacja przyjęć okolicznościowych:

- Ogólne zasady organizacji przyj~ć okolicznościowych:
- Przyjęcia typu angielskiego:
- Bankiet zasiadany:
- Bankiet amerykański - mieszany:
- Menu prl.yjee okolicl.nosciowych:
- Przygotowanie sLołów i obsługa uczt:slnik,h\ nu prtyjt;ciach okolicl.llosciov.ych:
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II C'uśt: kurs obsługa kas fiskalnn'h dla 6 heneficjentów w wymiarze 24 goJziny szkoleniowe na grupy w tym l'.ajęl'ia
praktyczne i teon::t)'czn~. Szkolenie powinno obejmować m.in. zagadnienia:
- dane techniczne kas fiskalnych i ich budowa.
- pmgramowanic kodóv, w kasach tiskalnych.
- sprzedaż przez kody. przez działy.
- dokumentacja wydawana przez kasę.
- wykonywanie korekt i unicwaznicri .
. prLyjmowanic płatności kartami płatniczymi.
- wykonywanie \\plat iwypłat
- raporty fiskalne: dohowc. miesięczne.
~ \\'spółpraca url.ądzcrlliskalnYl'h z urządzeniami peryferyjnymi typu: czytni\'; \.;odów kreskowych,
_ za\.;res odpowiedzialności kasjera (przygotowanie stanowiska pr::scy,dokumentacja obrotu bsowcgo. niedohory i nadwyiki w
kasie. ochrona wartości pienieżnych, hadanie banknotów i monel. przyjmowanie zwrotu zakupionego tll\\'aru)
III część: prawo jazd\" kat. R dla -ł b('nl'fkjentów w liczbie gudzin wymaganych celem dopuszczcoia do egzaminu państwo\\'cgo
(w tym 30 godzin dydaktycznych l'.ajęć teorctycznych i 30 godzin zcgaro\\'ych dla każdego ur.:zestnika zaję(' praktycznych). Zajycia
praktyczn~ powinny być również rcalizowan~ m.in. na lerenie na którym znajdują się trasy l'gzaminacyjnc egzaminu państwowego.
Koszt kursu obejmuje takż.c koszt haJail lekarskich, materiałów dydllkt)cznych (testów w wersji papkrowej. na plycie CD,
podręczników ... ), które przechodzą na wbłsno~ć uczestników projektu. ko:,zty uhezpieezcnia NWW uczcstników proj~ktu oraz
koszt egzaminu \vcwnętrzncgo i koszt egzaminu pallstwnwcgo teoretycznego i praktyczneg.o - przy nicrwsz\'I11 podejś,,'iu.
-ł.) Termin realizacji szkoleń/kursÓw: od lipiec do 30 \'l'Tz("sien /2014.
5) Z3j~cia ujcle w czdci l i II zapytania muszą odbywać się w dni robocze (oJ poniedziałku do piątku,. w godzinaL'h mir,:dz)' 08°0 a
16° wg planu nauczania w miejscowości położonej \v odległości nie większej lIiż 20 1\01 od siedzibY Ośrodka Pomoc',' Społecznej \\
Bać~ko\l,:icach. Dopuszcza się możliwość realizacji szkoleJ'1w sobor~ i niedzielę w przypadku pisemnej deklaracji \\oli złożonej przez
wszystkie uczestniczki kursu.
6) Po ukończeniu szkoleJl/kursów , Wykonawca zobowi;!zany będzie wydać lH.:zeslnikom zaswiadczenic na druku. któn:go wzór
oKrcśia rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki l dn. z dnia II stycznia :!012 r. \\ sprawie ksztakt:nia lista\vicznego w lormach
pozaszkolnych ( Dz.. U. nr 43. poz. 186 ).

4.\Vvmogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń:
4.1 Optymalna ilość materiałów niezhędnych do przeprowadzenia SZKolenia. materiały dydaKtyczn~. materiały biurowe, tJ1<łteriałydo
7..ajęć praktYC7..nychna szkoleniu konieczlle do zrealilO\\ania programu szkolenia (m.in. podrt;:cllliki. zl:szyty . długopisy, ołówki.
teczki i inne).
4,2 Odpowiednia jakość haz)' do realizacji zajęć h:(}r~tycznych_ dostosowana do liczby lH:l~stnikó\\' szkolenia. Wykonawca winien
zapewnić uClcstnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu (}78sady BHP. Sala musi hyć wyposażona stosownie do potrzeb grupy
słuchaczy. tj. w miejsca siedzące. 13\\'ki/Sloliki, tablice s.Tkolne luh magnetyczne.
4.3 Poczęstunek na szkoleniu składający się z gorącego posiłku dwudaniowego i bufetu kawowego (ciastka. słodycze. paluszki.
ka\\a.. herbata soki i woda mineralna) dla każdego uczestnika projt'ktu z wyjątkiem dni. w których zajęcia dydaktyczne trwają mniej
niż 6 godzin dydaktycznych.
4A Ubezpieczenie wszystkich uczestnikÓw szkoleń od NN\V.
4.5 Materiały dydaktyczne (podręczniki \\' wydaniu ksi~żkowyrn o Irdciach zgodnych z tematyką szkolenia.) oraz l,;ala
dokumentacja związana z realizacją w/w szkolenia (listy obecności. harmonogram itp.) powinny być opatr.lOne znakami EFS. ŚBRR
i PO KL - nazwą działania oraz tytulem projektu. Pomil~~zczenia. \\' których odbywać ~ię będą szkolenia powinny być oznacz[lne
logo EFS, SBRR i PO KL oraz lawicrać informację o nazwie szkolenia. Zam<lwiajql'ym i źródle finansowania.
4.6 \Vykmta\\"ca zobowiązany jest poddać si~ kontroli OPS w Bnćko\\icach omzlnstytucji Posrcdniczącej.
4.7 Wykonawca zobowiązany jest do przechl'\\ywania dokumcntacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalneg.o
4.8 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:

• Dzienna liSia obecności uczc~tników szkolenia:
• Codziennych list pokwitowanin odbioru posiłków przcz llcz':5tników 5zkolcń:
• List osób ubczpieczollyt:h:
• Pokwitowań odhioru materiałów dydaktycmych do zajlt'ć teorl'lyc.:znych i praklycznych dla każdego uaeslnika

szkolenia.
• Dziennik 7.nj.;ćzuwierąiacy m.in. \\ymiar godzin i tcm<:ltyzaj.;ć edukacyjnych:
• Oświadczenia uC.Tcstników pntwierdzając)ch odbiór matC'riał{1\\dydaktycznych i biurowych:
• Rejestr wydanych za~wiadl'zcń potwicrdz.aj'Jc,ych ukończenie <;zkolcnia:

4.9 Wykonawca pod l)'gon.:m ulraty prawa do zaplaty za szkolenie. z(lbowi;v~my będzie do niez\doczncgo
poinformowania Zamawiającego o:

• Nic Lgłoszeniu sit; Ul,;zcstników na szkoknic;
• Przerwaniu szkolenia lub rl'zygnacji z uczestllictwn oraz każdomznwej ni~obl'cności skierowanych osób:
• Innych sytuacj<1ch. które rna.i~wpływ n<:l n:alizacjt; programu s7..Koleniai urnowy.
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.•..10 Wykonawca zobo\l,iązany będzie: do prldaz<mia Zamawiajacemu. \\ termini~ do 7 dni od dnia zakonczt:nia slkolcniu.
nast~pujących dokumentów:

• Faktury za pruprowaJloną lIsług~;
• Kscrokopii ankiel oceniających. rrz~prowad;;on)ch wśród uc;:cstnikim. szkoknia:
• Imiennego wykazu osób. klórc ukOliczyły szkolenie:
• Imiennego wykazu osób. któr~ nic ukOliczyły ~zkolenia:
• Kserokopii wydanych z.aświadczel1 pOl\\"icrdz.ljqcych ukonczcnie szkolenia:
• Kserokopii dziennika l.aj~~: oraz kserokopii list obe-cności:
• Kserokopii protokołu/zaświadClrnia z ~gzaminu jezdi wystąpi I \\1 tmkcic.' organizacji szkolenia:
• Kserokopii oświadcl~ń u,,~zc.'stnikówpotwkrJząjących \.)Jhiór materialów dydaktycznych:
• Innej dokumentacji niabydnej do rozliczenia kup.>u.

WSly~tkic kopic.' dokumentów PO'\.\inny być potwierdzone za zgod!lO~l: l. oryginałem
4.11 \\')'konawca zobowiązany b~dzic.'do przeprowadzenia wśród uczc.'stników zajęć o\.'"cnymerytorycznej przebiegu szkoknia. m.in.
na podstawie formularza ankiety occniąjącej. jak równiez do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu .
.t12 Wykonawca. przed rn1.pOCzl;ciem szkoknia. zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym
programem poprzcz przekazanie im harmonogramu rcalizO\van:ch l.ajc;ć.
4.13 W przypadku. gdy jednostka szkoląca nie posiada własnego lokalu - sal dydaktycznych i pracowni nalei.)' przed podpisaniem
umowy dołączyć do tormularza ol\:rtowcgo d()kum~nt (uwicrz:-lelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prav.o do
dysponov ....ania lokalem umożliwiają.cym przeprowadzenie za.i~ć (\I.' trakdc hadania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprov.adzcnia wi:tji lokalnej budynku i pomiC5ZClI:Jl lub wezwania Wykollawcy do okazania dokum~ntów potwierdzuj,!-cych
dOpu:,>zclcnic budynku do u).ytkm\ania przez nadzór budowlany). Dysponowanic budynlo..it:m (pomicszczeniami) nic moi.e być
ograniczone ).adnymi zapisami do jcgtl użytkowania w trakcie realizacji umemy.
4.15 \V:-konawca musi wyzn<lC'z)ć osobę. która będzic kiaO\vnikiem - koordynulOrem C)klu szkoleri. Osoba ta musi po:-iadać
uprawnienia pedagogicznc. przt'bywac (prlt:[ okrl.'s trwania kursu) w miejscu odbywania Lajc;(' w celu z.apcwnienia prawidłowej
organizacji zajyć i dyspollo\l.iać telefom:m stacjonarnym lub komórkowym. Kicrownikiem - koordynatorem nic Illo;i'e hyć żadna z.
osób prowadzących z;.~jęciana szkoleniu.
4.Hl Stkokuia nlUSIJ zakolh':/YC :-;ir..' uo:1O wr/.t::snia 20)..ł roku.

5. POlostałe warunki składania ofert ('('nowych. wvboru najkorzntniejsz.ej oferh':
I. Wykonawcy są zohowiązani do starannego zapoznania się z prze-dmiorcm zamówienia. wszystkimi czynnikami mającymi wpływ
na kształtov,:anic silYcen ofeJ1O\vych oraz warunkami wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może zlozyć jedną oft'n.;.
3. \\'ykommca składający ofcrt~ celHl\\ą musi spdnić warunki podmiotowe które zostały opisane w zal<}czniku nr I do zaproszenia.
4. Wykof1l.lwca którego olcrta zostanie Ufllilllól /..<1 najkorl.ystniejs7..ą jest l.obowi.!zilny na dwa dni przed podpisaniem umowy
prl.cdłoż.yć Zamawiającemu kserokopię dokumentów pot\\ierd;:ających postawionc wymagania poś\I,.-iadczone za zgodność I..

oryginałem wobec osób. pozostałe dokumenty nalcz.y złożyć wraz z oleną .
5. Ofena cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z n:alizacją zamówienia.
6. Projekt umowy nic podkga negocjacji. l.łolenie okrty jest rówllolllaczllc z akceptacją postano\\ ien umowy.
i.Nic dOPUSlCl.i1się możliwuści składania olcrl częściowych.
8. Zamawiający dokona wyhoru wykonawcy w oparciu (I n/w kr:1~ria:
Kryterium oceny of~rt są: cena ofenowa 90% oraz 7..3 ptlsiadany certylikat w zakresie jakości usług. szkokniowych 10%.

Wartość punktowa okrty będl.ic obliczana jako suma olr:tYlllaJlych punktów w poszczególnych kryteriach.
Punkty za zaoferow:łną (,fnę obliczona będzie wedlug wzoru P,-90 pkt.:

Cmin

Co
gdzie:

Pt- uzyskana przez ofertę liczba punktów. Ipkt:;; 1%
Cmin • najniższa cena z ofert niepcodlcgajacych odrzuceniu
Co - ccna badanej oferty

Punkty za l)osillCiany certyfikat w zakresie, j.lkości usług szkoleniowych P:._IO pkt.
Każdy z wykonawcll\\.' otrzyma 10 pkt. jeżeli ma wdm).ony i ~tosu.ic system jakości świadczonych usług szkoleniowych zgodny l.

normą PN.[-:N ISO 9001:2009. która U\ ••.zględniajakos~ systemu uslug.
Do okrty naki.y za!:lcz)"ć ważne zaSwiadczenic nicz<lh:żnego podmiotu 7...ajrnuj'lccgosit; poswiadczanicm ZgOdllilsci dzi<limi
wykonawcy z nonnami j<lkościowymi w zakresie świadczcnia uslug sz.kolcniO\\ych.
I). Zamawiający uzna i \\ybkrze.jal..o najkorzysmicjsz~ oferty l najW)'7Sl.ą sumą pkt.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy. którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
zapytaniu i zostala ocenion:l jako najkorzystnicjsla w oparciu o podane kryteria wyboru. podpisu.iąc umowę. której projekt stanowi
7ałą(;znik do l1ini~jszcgo zapytania. () tl~nninie za\\arcia umowy zostanie powiadomiony \\ykonawca. którego ofena otrzyma
naj,\,yższą ilość pUllktóv•. Nie dopuszcza sie mużliwości składania ofert cuściow ••.ch.
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11. Olertę cenową. wraz z wymagnnymi dokumentami nal~ży złoży'c w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipiec 2014 r. do
godziny 15:30. \\' siedzibie Ośrodka Pomocy Sllolecznej w 8aćkowicnch oferty. ktÓn: wpłyną pu tym !cnninic nie będą
rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania.
11. Do badania i (lccny ofert ma zastosowanie art. 22. al1. 26 ust. 3 i 4. art. l.t art. 87 ontz ano 89 ustawy Prawo zamówi en
publicznych

Alin Sitek

Załaczniki stanowiące integralna cześć Zaproszenia
• Załącznik nr I - Druk oferty cenowej
• Załącznik nr 2 - OswiaJclcnia
• Załącznik nr 3 - Projekty umów
• Załącznik nr -l.- Wykaz osóh
• Zaląc7J1ik nr 5 - Wykaz wykonanych usług - posiadanie wiedzy id05wiadczenia
• Załącznik nr 6 - wykaz niczbędn~ch do wykonani •.•zamówienja nar/.ędzi i urządzeń
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