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I. :"'azwa i adres zamawiającego
Oś.-odek Pomocy Spolecznej w Baćkowicach • Baćkowicc: 84a. 27-552 Baćkowice
Tel. (15)8686215 Faks: (15) 8686215
Adres poczty elektronicznej: opshackowicc01go2.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFElny CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA
ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ

II. Trvh udzielenia zamówienia
Mając na względzie postanO\vienia art . ..J. pkt. 8 ustawy Prawo zamó\\'icn publicznych i obowiązki wynikające l art. 44 ust. 3 ustawy
o linansach publicznych oraz * 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych. których wartość nie przekracza wyrażonej w
zlotych równowartości 30 tysięcy euro zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku ..oferta cenowa".

III. Opis nrzedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu
systemowego Im.•• Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umow)' : llDA- POKL. 07.01.01-26-033/14-00
Prior)'tet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomoc)' społecznej. dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Baćkm ••..ice. korzystających ze \vsparcia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Baćkowicach składająca się z II części:
1 część: kurs zawodowy sprzedawca - kasjer fakturzysta z obsługa kas fiskalnych i komputerol dla 6 beneficjentów (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 201"r. w sprawie klasyfikacji zawodó\ ••' i specjalności na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania) w wymiarze minimum 160 godzin szkokniowvch. w tym zajęcia praktyczne
muszą stanowić 80% czasu trwania całego kursu.
l.lnst)1ucja szkoleniowa powinna przeprowadzić kurs zawodowy oraz egzamin zgodnie z \\')'mogami określonymi aktami prawnymi
regulującymi edukację zawodową. w tym z Rozporządzeniem MEN z dnia I l stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. 201-l poz. 622) oraz wszelkimi obowiązującymi wytycznymi w w/w zakresie.
2. Zakres programu kursu •.Sprzedawca - kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera" obejmować musi minimum
następujące zagadnienia:
a) obsługa komputera od podstaw. obsługa programów MS Word. MS Exccl itp. programów komputerowych stosowanych \••
obrocie handIO\ ••')'m~
b) elementy towaroznawst\\'a handlowego~
c) dokumentacja handlowa i magazynowa:
d) obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego:
e) przepisy prawne związane z zawodem sprledawcy~
O negocjacje. techniki wpływania na konsumenta. reklama i marketing - z wykorzystaniem filmów instruktażowych i odgrywania
scenek~
g) typy konsumentów i techniki sprzedaży dostosowane do klienta. budowanie dobrego kontaktu L klientem.
3.Zajęcia muszą odbywać się z utyciem kas fiskalnych, komputerów oraz programów komputerowych. m,in.: do fakturowania. MS
Word. MS E,cel.
.L Dopuszczalne jest zrealizowanie czc;ść zajęć praktycznych w sklepie. o ile jest to sklep wielobranżowy z działem spożywczym
będący co najmniej małym przedsic;biorstwem.
5. Wykonawca musi zapewnić uczestniczce kursu opiekuna merytorycznego. który będzie sprawował nad nią nadzór podcza. .••
realizacji zajęć praktycznych.
6.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia eg7..aminu potwit:rdzonego stosownym zaświadczeniem/certyfikatem. Jednostki
uprawnione do wydania zaświadczenia w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w fonnach pOl.a.szkolnych (t.j. Dz. tj. z 2014 r.. poz. 622) wydają zaświadczenie zgodne z MEN oraz
suplement do niniejszego zaświadczenia.

II cześć: prawo jazdy kat. B dla 3 beneficjentów w liczbie godzin wymaganych celem dopuszczenia do egzaminu państwowego
(w tym 30 godzin dydaktycznych l..ajC;Ć teoretycznych i 30 godzin zegarowych dla każdego uczestnika zajęć praktycznych).
J.Zajęcia pmktyczne powinny być również realizowane m.in. na terenie na kt6rym znajdują się trasy egzaminacyjne egzaminu
państwowego.
2. Koszt kursu obejmuje także koszt badań kkarskich. materiałów dydaktycznych (testów w wersji papierowej. na płycie CD.
podrc;cznik6w ... ). które przechodzą na własność uczestników projektu. koszty ubezpieczenia NWW uczestników projektu oraz
koszt egzaminu wewnc;trznego i koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego - prZYpierwszym podciściu.
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IV. Wymogi o charakterze ogólnym do prowadzonych szkoleń:

I. Szkolenia muszą zakończyć się do 26 sierpnia 2015 roku.
2. Szkolenia ujęte w cZlYściI zapytania muszą odbywać sit; w dni robocze (od poniedziałku do piątku). w godzinach mit;dzy 08°0 a
16° wg planu nauczania w miejscowości poloi..oncj w odległości nic większej niż 20 km od siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baćkowieach. Dopuszcza się możliwość realizacji szkoleń \\' sobotę i niedzielę w przypadku pisemnej deklaracji \,,:oli zlożonej
przez wszystkie uczestniczki kursu.
3. Wykonawca zapewnia odzież ochronną. organizuj t: i ponosi koszt badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do
uczestnictwa w kursie.
-I. Optymalna ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia materialy dydaktyczne. materialy biurowe. materiały do
zajęć praktycznych na szkoleniu konieczne do zrealizo\'~[ania programu szkolenia (m,in. podn;c7Jliki. zeszyty. długopisy. ołówki.
teczki i inne),
5. Odpowiednia jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych. dostosowana do liczby uczestników szkolenia. Sala musi być
wyposatona stosownie do potrzeb grupy słuchaczy. tj. w miejsca siedzące. ławki/stoliki. tablice szkolne lub magnetycznc.
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapoznania
uczestnika kursu zobO\\'iązującymi przepisami BHP.
7. Poczęstunek na szkoleniu składający się z gorącego posiłku dwudaniowego i bufetu kawowego (ciastka słodycze. paluszki. kawa
herbata soki i woda mineralna) dla każdego uczestnika projcktu z wyjątkiem dni. w których zajęcia dydaktyczne trwają mniej niż 6
godzin dydaktycznych.
8. Ubezpieczenie wszystkich uczestników szkoleń od l'o'NW.
9. Materiały dydaktyczne (podręczniki w wydaniu książkowym o treSciach zgodnych z tematyką szkolenia.) oraz cała dokumentacja
związana z realiz.acją w/w szkolenia (listy obecności. harmonogram itp.) po\'.:inny być opatrzone znakami EFS . ŚBRR i PO KL-
naz\\'ą działania oraz t)1ulem projektu. Pomieszczcnia w których odby\\'ać się będą szkolenia powinny być oznaczone logo EFS.
ŚSRR i PO KL oraz z.a\\'ierać infonnację o nazwic szkolenia Zamawiającym i żródle finansowania.
10. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli OPS w Baćkowicach oraz Inst}'tucji Pośrcdniczącej.
II. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych usług szkoleniowych zgodnie z
wytyczJlymi Ministerst\\'a Rozwoju Regionalnego
12. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzcnia odpowicdniej dokumentacji:

• Dzienna lista obecności uczestników szkolenia:
• Codziennych list pokwitowania odbioru posiłków przez uczestników szkoleń:
• List osób ubezpieczonych:
• Pokwitowań odbioru materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdego uczestnika

szkolenia.
• Dzicnnik zajęć zawicrający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych:
• Oświadczenia uczestników potwierdl'.ających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych:
• Rejcstr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia:

13. Wykonawca.. pod rygorem utraty prawa do 7.aplaty l.a szkolenie. zohowiąl'.any będzie do niczwłocznego
poinformowania Zamawiającego o:

• Nie zgłoszcniu się uczestników na szkolenie:
• Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób:
• Innych sytuacjach. które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.

1-1. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu. \\" terminie do 3 dni od dnia zakończcnia szkolenia
następujących dokumentów:

• Faktury za przeprowadzoną usługę:
• Kserokopii ankiet oceniających. przeprowadzonych \\'śród uczestników szkolenia:
• Imiennego wykazu osób. którc ukończyły szkolenic:
• Imiennego wykazu osób. które nic ukończyły szkolenia:
• Kserokopii \\)'danych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia:
• Kserokopii dziennika zajęć: oraz kserokopii list obccności:
• Kscrokopii protokołu/zaświadczenia z eg7.aminu jeżeli wystąpił w trakcie organi:t.acji szkolenia:
• Kserokopii oświadczeń uczestników potwicrdzających odbiór materiałów dydaktycznych:
• Innej dokumentacji niczbędnej do rozliczenia kursu.

Wszystkie kopic dokumcntów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny mer)'1orycI'Jlej przebiegu szkolenia m.in.
na podstawie formularza ankiety oceniającej. jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
16. Wykonawca, przcd rozpoczęcicm szkolenia zobowiązany będzic do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programcm
poprzcz przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
17. Zajęcia tcoretyczne i praktyczne muszą być prowadzonc przez uprawnionych instruktorów/wykładowców posiadających
kierunkowe wykształcenie oraz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia tego typu szkoleń.
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17. \\' przypadku. gdy jednostka szkoląca nie posiada wła'inego lokalu - sal dydaktycznych i pracowni należy przed podpisaniem
umowy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do
dysponO\ ••.ania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajc;ć (w trakcie badania ofert Zamawiający lastrzcga sobie prawo
przeprowadzenia \vizji lokalnej budynku i pomieszczeń lub wezwania Wykona\\'cy do okazania dokumentów potwh~rdzających
dopuszczenie budynku do użytko\\!ania przez nadzór budowlany). Dysponowanie budynkiem (pomieszczeniami) nic może być
ograniczone 711dnymizapisami do jego uŻ)1ko\\:ania \\' trakcie realizacji umowy.

v. Pozostałe warunki składania ofert cenowych. wyhoru najkorzystniejszej oferty:
I. Wykonawcy są zobowi<y.ani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamó\vieni,L wszystkimi czynnikami mającymi \\'plyw
na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składający ofertę cenową musi spdnić warunki podmiotowe które zostaly opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia.
4. Wykona\\:ca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobo\\:iązany na dwa dni przed podpisaniem umowy
przedłożyć Zama\\'iającemu kserokopię dokumentów potwkrdzających postawiont: wymagania poś\',:iadczone za zgodność z
oryginałem wobec osób. pozostałe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.
5. Oferta ceno\' •.'a musi uwzględniać wszystkie koszty związane: z n:ali7.acją zamówienia.
6. Projekt umowy nic podlega negocjacji. złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowieiJ. umowy.
7. Nie dopuszcza się możli\\!ości skladania ofert częściowych.
8. Zamawiający dokona wyboru \vykonawcy w oparciu o n/w kr)1eria:
Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 90%. tj. 90 pkt oraz za posiadany certyfikat \\' zakresic jakości usług szkoleniO\vych 10%
tj. \O pkt.

Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach.
Punkty za zaoferowaną cenę obliczona będzie według wzoru:

emin
P,= --------------- x 90 + P,

Co
gdzie:

P1- uzyskana przez ofertę liczba punktów
Cm in - najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena badanej oferty
Pl _punkty za posiadany certyfikat w zakresie jakości usług szkolenio\\)'Ch

Każdy z wykonawców otrzyma 10 pkt. jeżeli ma wdrożony i stosuje system jakości świadczonych usług szkoleniowych zgodny z
normą PN~EN ISO 9001:2009. która uwzględnia jakość systemu usług.
Do oferty należy załączyć ważne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykona\'.'cy z normami jakościowymi \\' zakresie świadczenia usług szkoleniowych.
9. Zamawiający uzna i wybierze. jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższ,~ sumą pkt.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy. którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w nmlcJszcj
zap~1aniu i została oceniona. jako najkorz)'stnicjs7.a w oparciu () podane kryteria wyboru. podpisując umowę. której projekt stanowi
załącznik do niniejszego zapytania. O terminie zawarcia umowy zostanie powiadomiony wykonawca. którego oferta otrzyma
najwyzszą ilość punktów.
II. Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 Iipica 2015 r. do
godziny 15:00. \V siedzibie Ośrodka Pomocv Spoleclnej w Haćkowicach . Oferty. które wpl)'ną po tym terminie nie będą
rozpatry",:ane zostaną zwrócone bez otwierania.
12. Do badania i oceny ofert ma zastosowanie art. 22. art. 26 ust. 3 i 4. art. 24. art. 87 oraz art. 89 ustawy Prawo zamówicń
publicznych.
13. Kontakt w sprawie szczegółów/pytań dot. zamówicnia: B. Kozłowska

Załaczniki stanowiące integralna część Zaproszenia
• Załącznik nr l - Druk oferty cenowej
• Załącznik nr 2 - Oświadczenia
• Załącznik nr 3 - Projekty umów
• Załącmik nr 4 - Wykaz osób
• Załącznik nr 5 - Wykaz v,:ykonanych usług - posiadanie wiedzy idoświadczenia
• Załącznik nr 6 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
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