
Chodel, dnia 05.09.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013
W związku  z  realizacją  projektu  „Efektywna  Pomoc  Społeczna  w  Gminie  Chodel” 
w ramach  Priorytetu  VII:  Promocja  Integracji  Społecznej  Działanie  7.1.:  Rozwój 
i upowszechnienie  aktywnej  integracji  Poddziałanie  7.1.1.:  Rozwój  i  upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym 

1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu, 
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
NIP: 717-12-60-929, REGON: 004170970
Tel.: 818277326, 818277327

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej poniżej 14.000 euro netto.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  następujących  kursów 
zawodowych:
Lp
.

Rodzaj kursu zawodowego Liczba 
godzin

Liczba 
osób

1. „Spawacz metodą TIG i MAG” 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

230 5

2. „Kurs wózków jezdniowych” 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

67 8
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Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenie lub zwiększenia ilości osób na 
kursy  zawodowe,  jeżeli  wystąpią  przyczyny  od  niego  niezależne,  nieznane  w  chwili 
publikowania zapytania ofertowego.

Minimalny zakres tematyczny do pkt 1:
- zasady BHP
- bezpieczna praca na hali produkcyjnej
- zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
- oznaczanie i wymiarowanie spoin
- metody przygotowania złączy do spawania
- budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
- charakterystyka spawania MAG

- budowa i u ytkowanie urz dze  do spawania TIGż ą ń

- charakterystyka spawania TIG

- zaj cia praktyczneę

Minimalny zakres tematyczny do pkt 2:
- podstawy wiedzy o wózkach widłowych
- wyposażenie wózka widłowego
- obsługa wózka widłowego
- elektryczne wózki podnośnikowe
- spalinowe wózki podnośnikowe
- dozór techniczny i dodatkowe informacje
- zajęcia praktyczne- nauka jazdy

3. Istotne warunki zamówienia:
-  celem  kursów  jest  teoretyczne  i  praktyczne  nabycie  umiejętności  i/lub  uprawnień  do 
wykonywania zawodu,
-  kurs  zawodowy powinien  zawierać  minimum programowe  określone  dla  każdego  typu 
kursów,

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem 
szkolenia kursantów – na każdym jego etapie.
3.5 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80-500000-9 Usługi szkoleniowe
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4. Informacje dotyczące kursów:
-  kursy  zawodowe  powinny  zakończyć  się  wydaniem  odpowiedniego  dokumentu 
potwierdzającego  ukończenie zajęć w postaci zaświadczenia/ certyfikatu/ świadectwa. 
- w czasie zajęć powinna zostać zapewniona usługa cateringowa obejmująca ciepły posiłek 
dla każdego  uczestnika kursu zawodowego oraz serwis kawowy: napój np. kawa, herbata, 
woda, kruche ciastka itp.,
-  zajęcia  powinny  odbywać  się  zgodnie  z  harmonogramem  zajęć  opracowanym  przez 
Wykonawcę, 
- miejsce realizacji: Chodel lub w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 15 
km od Chodla
- metody szkoleniowe: prezentacje, wykłady, zajęcia praktyczne, ćwiczenia.

4.2 Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
- realizację programu merytorycznego,
-  prowadzenie  dzienników  zajęć,  list  obecności,  list  potwierdzających  odbiór  materiałów 
szkoleniowych,  list potwierdzających skorzystanie z usługi cateringowej przez uczestników 
kursów zawodowych oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego,
- zapewnienie materiałów biurowych i dydaktycznych dla każdego uczestnika,
-  zapewnienie  odpowiednich warunków lokalowych- sale  szkoleniowe przystosowane pod 
względem  sanitarnym,  przeciwpożarowym  i  BHP,  dostosowane  do  liczby  uczestników 
z odpowiednią liczbą miejsc i krzeseł tj.  stolików i krzeseł,  z urządzeniami projekcyjnymi 
typu projektor, ekran projekcyjny lub tablica i interaktywna, flipchart, inne sprzęty niezbędne 
do realizacji programu szkolenia
- zapewnienie w czasie zajęć usługi cateringowej,
- oznaczenie materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, sal szkoleniowych, zaświadczeń lub 
certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczeń projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
-  przekazanie  każdemu  uczestnikowi  zaświadczeń  lub  certyfikatów  ukończenia  kursu 
zawodowego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich
- zapewnienie dojazdu każdemu uczestnikowi kursu lub zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu 
na kursy zawodowe,
- ubezpieczenia uczestników kursu na czas trwania szkolenia.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  za  wszelkie  szkody 
powstałe w trakcie realizacji umowy, jak również za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich 
spowodowane  działalnością  lub  brakiem  działania  Wykonawcy/lub  Podwykonawcy  przy 
realizacji przedmiotu umowy

4. Cena jest jedynym kryterium oceny: tak
W cenę należy wliczyć wszystkie elementy potrzebne do zorganizowania i przeprowadzenia 
kursów  zawodowych  np.  przeprowadzenie  badań  lekarskich,  koszt  materiałów 
szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, (które przechodzą na własność uczestnika) koszt 
wydanego zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu /świadectwo egzaminu itp.
Kryteria oceny: 
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cena: 100%.

5. Wymagania wobec Wykonawcy:
-  Wykonawca  musi  posiadać  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-  Wykonawca  musi  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  realizacji  przedmiotu 
zamówienia,
-  Wykonawca  musi  dysponować  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

6. Do składania ofert należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (załącznik Nr 1),
-  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do 
ewidencji działalności gospodarczej, bądź inny dokument na podstawie, którego Wykonawca 
prowadzi swoją działalność, 
- aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji do rejestru instytucji szkoleniowych,
- oświadczenie Wykonawcy (załącznik Nr 2), że:
a) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności,
b) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
c) posiada potencjał techniczny, kadrowy i finansowy,
- imienny wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik Nr 3),
- ramowy program zajęć zawierający, co najmniej termin realizacji poszczególnych kursów 
zawodowych, zakresy tematyczne zajęć wraz z liczbą godzin, podział na zajęcia teoretyczne 
i praktyczne, imię i nazwisko prowadzącego dla każdego kursu zawodowego osobno.

7. Termin realizacji zamówienia:  do 30 listopada 2013 roku.

8. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4. Kopie dokumentów stanowiące załączniki do oferty winny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.
6. Koperta winna być zaadresowana następująco:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel 
pokój nr 1 oraz oznakowana następującym tekstem:
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„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POKL -03/2013”.
7. Ponadto zaleca się spięcie trwałe wszystkich dokumentów, załączeniu spisu treści ofert, 

ułożenie  wszystkich  wymaganych  dokumentów zgodnie  z  kolejnością  podaną w spisie 
treści oferty oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1.Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2013r. do godziny 09.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chodlu, ul.  Partyzantów 24, 24-350 Chodel, pokój nr 1 osobiście lub drogą 
pocztową na powyższy adres.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2013r. o godz. 09.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chodlu.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.09.2013r.  Wyniki oceny i informacja o wyborze 
najkorzystniejszej  oferty,  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą 
elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta. 
5.  W  toku  badania  i  oceny  oferty  Zamawiający  może  żądać  od  Oferenta  wyjaśnień, 
dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Osoba do kontaktu: Anna Rzedzicka ,  Tel 81 827 73 27 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7:00 do 15:00.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Oświadczenie – wykaz osób
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Załącznik nr 1 do ZO

…………………………….
       Pieczątka oferenta                                                                                 dnia....................................

Formularz ofertowy

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  składania  ofert  polegające  na zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu  kursów  zawodowych  dla  uczestników  projektu ,,Efektywna  Pomoc 
Społeczna  w  Gminie  Chodel”  w 2013r.  Projekt  realizowany  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. 
Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.1.  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………,  REGON ……………………………………….

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto ..................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT    .......%       .................................................................zł.
Cena brutto ........................................................................................................................zł.
Słownie: ..............................................................................................................................
w tym:

Lp. Rodzaj usługi Liczba godzin Liczba 
osób

Cena netto Cena 
brutto

1.
2.

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.
     
3. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załączniki do oferty:

1. ………………………………….
2. …………………………………..
3. …………………………………..
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4. ………………………………….. …..………………………………..
 podpis osoby upoważnionej
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Załącznik  Nr 2 do ZO

………………………………………..
Pieczątka oferenta

OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................................

………………………………………………..……………………………….…………………     

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie 
kursów zawodowych dla  uczestników projektu  ,,Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie 
Chodel” w 2013r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet  VII  –  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1.  Rozwój  i  upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki  pomocy  społecznej,  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Dysponuję  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia.

4. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  realizację 

zamówienia.

Data: ............................................. ..................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do ZO

………………………………………
Pieczątka oferenta

OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie 
kursów zawodowych dla uczestników projektu  ,, Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie 
Chodel” w 2013r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet  VII  –  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1.  Rozwój  i  upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki  pomocy  społecznej,  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego

WYKAZ OSÓB, 
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

(KADRA ZAANGAŻOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONYWANIA 
ZAMÓWIENIA)

Lp. Imię i 
nazwisko

Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe
w zakresie usług będących 
przedmiotem zamówienia

Data: ............................................. ..................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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