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Wszyscy zainteresowani 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 
na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Henryka 

Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa zaprasza do zgłoszenia oferty na realizację szkoleń 

zawodowych w ramach realizowanego projektu  „Akademia Zarządzania Przyszłością” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 

RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer  

i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Wykluczonych  

i Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu.  

 

I  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
  

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla  19 

osób – Uczestników Projektu „Akademia Zarządzania Przyszłością” skierowanych 

na szkolenia zawodowe przez Zamawiającego.  

B. Termin realizacji zamówienia – wrzesień 2018 rok. 
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C. Uczestnicy: Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 18-65 lat , które nie 

pracują i są mieszkańcami Warszawy, szczególnie Żoliborza. Uczestnicy to grupa 

mało zróżnicowana pod względem wykształcenia (ISCED) niedostosowanym do 

potrzeb rynku pracy, cechująca się niską motywacją do jej poszukiwania, niską 

aktywnością społeczno-zawodową, brakiem  kluczowych kompetencji i umiejętności.  

D. Sposób realizacji zamówienia:  

1. Wykonawcą może być firma, która będzie ubiegała się o udzielenia zamówienia, 

złoży ofertę i jeśli jego oferta zostanie wybrana zawrze umowę w sprawie 

zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości  składania ofert 

częściowych. Zapłata  finansowana jest ze środków EFS ujętych w budżecie 

projektu „AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ”. 

2. Wymiar godzinowy usługi: suma godzin sześciu szkoleń zawodowych plus czas 

egzaminów wewnętrznych oraz zewnętrznych w okresie realizacji zamówienia tj. 

w okresie września 2018 roku. Zamawiający określa wymiar godzinowy w 

godzinach zegarowych.  

3. Wybrany Wykonawca podpisze umowę na realizację usługi szkoleń zawodowych 

z Zamawiającym. Zapłata  z tytułu realizacji usługi szkoleń zawodowych nastąpi 

po przedłożeniu kompletu  dokumentacji szkoleniowej, dokumentacji z 

egzaminów  oraz po dostarczeniu Zamawiającemu  faktury . 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającym, a Wykonawcą w 

walutach obcych, innych niż PLN. 

Kod CPV:  
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest  zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

19 uczestników  projektu  „Akademia Zarządzania Przyszłością”. Szkolenia zawodowe 

mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.  

Szkolenia zawodowe dobrane są indywidualnie według potrzeb i wynikają z opracowanego 

przez doradcę zawodowego dla każdego uczestnika projektu  Indywidualnej Ścieżki 

Rozwoju. Prowadzić mają do uzyskania uznawanych kompetencji oraz do uzyskania 

uprawnień do wykonywania zawodów unormowanych w rozporządzeniach właściwego 

ministra. 



 
 

 

Kompleksowa usługa szkoleń zawodowych dotyczy w szczególności:  

- zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych, 

- przeprowadzenia procesu certyfikacji, 

- pokrycia kosztu przystąpienia do egzaminu każdemu uczestnikowi projektu, 

- wydania certyfikatów,  

- wyposażenia uczestnika w materiały szkoleniowe, 

- ubezpieczenia uczestników NNW, 

- zapewnienie poczęstunku dla uczestników,  

-opracowanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji zamówienia. 

 

Kompleksowa usługa szkoleń zawodowych składa się z sześciu szkoleń 

zawodowych. 

1. Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 

    – szkolenia zawodowe dla 7 osób,   

2. Nowoczesne metody stylizacji paznokci z elementami wizażu i obsługą autoklawu 

    – szkolenie zawodowe dla  1 osoby,  

3. Glazurnik z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 KV,      

    - szkolenia zawodowe dla 2 osób.  

4. Pracownik administracyjno- biurowy z modułem ECDL PROFILE 

    - szkolenia zawodowe dla 2 osób, 

5. Kasa fiskalna z ECDL 

    - szkolenia zawodowe dla 4 osób,  

6. Kucharz z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrotermicznych 

    - szkolenia zawodowe dla 3 osób.  

Szkolenia zawodowe będą realizowane przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie 

uprawnienia, w tym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych a uzyskane kwalifikacje będą 

zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy  

i uzyskanych kwalifikacji oraz będą potwierdzone rozpoznawalnym i uznawanym w danym 

środowisku, sektorze lub branży dokumentem zgodnie z dokumentem przygotowanym przez 

Ministerstwo Rozwoju pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w 

ramach projektów współfinansowanych z EFS, który stanowi zał. Nr 18 do Regulaminu 

konkursu. Szkolenia zawodowe  będą prowadzone w sposób przełamujący stereotypy 

dotyczące pracy i zawodów typowych dla jednej płci (eliminacja stereotypowego podejścia 

do szkoleń zawodowych z podziałem na kwalifikacje żeńskie i męskie). W przypadku osób 

niepełnosprawnych (OzN) szkolenia zawodowe zostaną dostosowane do ich potrzeb          



 
 

i możliwości  (zasady uniwersalnego programowania), co będzie się przekładało na 

odpowiednie przygotowanie materiałów szkoleniowych, tempo realizacji zajęć, indywidualne 

podejście, pomieszczenia, w których realizowane zajęcia dostosowane do potrzeb OZN 

Szkolenia zawodowe będą zgodne z Listą najczęściej finansowanych towarów i usług 

stanowiących Załącznik nr 7 do dokumentacji konkursu.   

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia.  

1. Kierowca operator  wózków jezdnych z bezpieczną wymianą butli gazowej. 

Egzamin UDT.  

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 7 osób,                             

Czas trwania: minimum 70 godz.                                                               

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: 

-podział wózków na rodzaje, budowa wózków,  

-codzienna obsługa wózka (dokonywanie oględzin zewnętrznych, 

zabezpieczanie cel baterii akumulatorów zgodnie z załączoną instrukcją, 

sprawdzanie działania układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego, 

sprawdzanie działania urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolnych i 

sterowniczych, sprawdzanie poziomu oleju w przekładni napędowej i 

kierowniczej), 

- wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz manewrowanie 

wózkiem i przemieszczanie towarów, 

  - pobieranie, sprawdzanie ilościowe i przekazywanie towarów odbiorcy oraz 

prowadzenie dokumentacji przewozowej, 

  - zabezpieczanie przewożonego towaru przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

podczas   załadunku, wyładunku oraz transportu, 

  - równomierne układanie ładunku na paletach, specjalnych podstawach lub 

klockach  za pomocą obsługiwanego pojazdu, 

- załadowywanie i wyładowywanie spaletyzowanych ładunków z wagonów 

kolejowych, samochodów ciężarowych i przyczep, 



 
 

- ustawianie spaletyzowanych materiałów w stosy, z uwzględnieniem ich 

dopuszczalnej wysokości i stateczności, 

- składowanie, transportowanie i odpowiednie obchodzenie się z materiałami 

żrącymi, łatwopalnymi i utleniającymi się, 

- bezpieczna wymiana butli gazowej,  

  - przestrzeganie przepisów bhp, 

  - wiadomości o dozorze technicznym,  

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem kwalifikacyjnym zorganizowanym według 

aktualnych wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego.  

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania zaświadczenia 

o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs zakończył i wydania 

świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym, 

zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r, poz. 622) g 

   

2. Nowoczesne metody stylizacji paznokci z elementami wizażu i obsługą 

autoklawu.  

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 1 osoby,                            

Czas trwania: minimum 80 godz.                                                                           

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: 

                     - budowa i czynności skóry oraz płytki paznokciowe, schorzenia kończyn,  

- materiałoznawstwo i narzędzia,  

- technologia,  

- standardy obsługi klienta,  

- zajęcia praktyczne:  

 manicure, 

 metoda żelowa na typsie i szablonie, 

 manicure hybrydowy,  

 nowoczesne techniki zdobień  



 
 

           - wizaż: 

 zagadnienia z zakresu kosmetyki kolorowej, 

 dobór kosmetyków kolorowych,  

 etapy makijażu,  

 rodzaje makijażu, 

           -  obsługa autoklawów, 

- przestrzeganie przepisów bhp. 

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez 

Wykonawcę.   

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs 

zakończył i wydania świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zadał egzamin z 

wynikiem pozytywnym, zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014r, poz. 622) g 

       

3. Kucharz z obsługą urządzeń elektrotermicznych gr.1 

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 3 osób,                                 

Czas trwania: minimum 150 godz.                                                                            

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:   

                    -  zasady żywienia,  

                     - towaroznawstwo,  

                     - standardy obsługi klienta,  

                     - podstawowe zasady HACCA,  

                     - organizacja produkcji,  

                     - zajęcia praktyczne z zakresu gotowania,  

                     - obsługa urządzeń elektrotermicznych gr.1 

                     - przestrzeganie przepisów bhp. 



 
 

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez 

Wykonawcę.   

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs 

zakończył i wydania świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zadał egzamin z 

wynikiem pozytywnym, zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014r, poz. 622) g 

 

4. Glazurnik z uprawieniami elektroenergetycznymi do 1KV 

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 2 osób,                                

Czas trwania: minimum 80 godz.                                                                

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: 

                     - BHP i ochrona przeciwpożarowej w robotach budowlanych, 

                     - rysunek techniczny,  

                     - materiałoznawstwo,  

                     - urządzenia i narzędzia stosowane podczas prac glazurniczych,  

                     - technologia układania glazury i terakoty,  

                     - eksplantacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,  

                     - przestrzeganie przepisów bhp. 

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez 

Wykonawcę.   

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs 

zakończył i wydania świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zadał egzamin z 

wynikiem pozytywnym, zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014r, poz. 622) g 



 
 

 

5. Obsługa kasy fiskalnej z modułem ECDL PROFILE  

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 4 osób,                              

Czas trwania: minimum 70 godz.                                                                

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: 

                  - Kultura zawodu.  

                   - obsługa klienta.  

                        - odpowiedzialność materialna,   

                        - organizacja pracy kasjera, materiałoznawstwo,  

                        - podatek VAT, kody kreskowe,                        

                        - budowa i zastosowanie elektronicznych kas sklepowych,   

                        - moduł ECDL. 

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez 

Wykonawcę.   

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs 

zakończył i wydania świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zadał egzamin z 

wynikiem pozytywnym, zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014r, poz. 622) g 

 

6. Pracownik administracyjno-biurowy z modułem ECDL PROFILE  

Szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym  dla 2  osób,                            

Czas trwania: minimum 90 godz.                                                                

Termin realizacji: wrzesień 2018 roku.                                                         

Egzamin zewnętrzny wrzesień  2018 r.                                                     

Miejsce realizacji szkolenia:  Warszawa.                                                   

Miejsce realizacji egzaminu: Warszawa. 



 
 

Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia 

- organizacja pracy biurowej,  

- zarządzanie biurem,  

- komunikacja w miejscu pracy,  

- obsługa urządzeń biurowych, 

- moduł ECDL. 

 Kurs winien zostać zakończony egzaminem przed komisją powołaną przez 

Wykonawcę.   

 Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia  do wydania 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  zawodowego uczestnikowi, który kurs 

zakończył i wydania świadectwa uczestnikowi, który przystąpił i zadał egzamin z 

wynikiem pozytywnym, zgodnego ze wzorami zaświadczeń stanowiącymi 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 

2014r, poz. 622) g 

 

 

II WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

Dysponuje: 

1. wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez prowadzonego 

przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy; 

2. przystosowanymi do rodzaju szkolenia zawodowego salami szkoleniowymi,  

3. przystosowanymi  pomieszczeniami do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

pozbawionymi barier architektonicznych (np. podjazd, winda) dobrze 

skomunikowanymi z każdą częścią miasta, w którym szkolenie zawodowe będzie 

się odbywać; 

4. sprzętem i niezbędnym do przeprowadzenia danego rodzaju szkolenia 

zawodowego,  

5. wykwalifikowaną kadrą trenerów (osoba prowadząca szkolenie zawodowe musi 

posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkolenia, przy czym minimalne  



 
 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż dwa 

lata.   

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, że kadra trenerska, 

która z ramienia Wykonawcy będzie prowadzić kursy zawodowe, dołoży należytej 

staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Za powyższe czynności 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność.  

7. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz 

prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki,    

o których mowa powyżej, tj. Politykę Bezpieczeństwa i (jeżeli dotyczy) Instrukcję 

Zarządzania Systemem Informatycznym; 

8. programami szkoleń zawodowych, na których ofertę składa,  

9. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych; 

10. nie znajduje się w upadłości bądź w likwidacji; 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 

przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.   

2. Osobą prowadzącą szkolenia nie może być osoba zatrudniona  w instytucji 

uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO 

delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 

chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, 

które rzeczywiście się odbyły Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia 

liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku, gdy uczestnik przerwie 

zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w 

wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach.  

 



 
 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega, że do liczby godzin ogółem szkoleń zawodowych nie należy 

wliczać godzin przewidzianych na egzaminy. 

2. W godzinę zegarową szkoleń zawodowych wlicza się 45 minut zajęć oraz 15 

minutową przerwę.  

3. Zamawiający zastrzega, że szkolenia  zawodowe mogą być realizowane 

równocześnie, w tych samych terminach, ale w różnych miejscach.  

4. W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe 

zajęcia zostaną przeprowadzone w zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie 

5. Organizacja szkoleń będzie zgodna z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,   

6. Szkolenia zawodowe powinny odbywać się we wszystkie dni tygodnia z pominięciem 

dni ustawowo wolnych od pracy.  

7. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych winno rozpocząć się w terminie 

zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Dokładne daty 

szkoleń winny być zatwierdzone i ustalone w zależności od miejsca organizacji 

szkolenia przez  Zamawiającego. 

8. Przed rozpoczęciem szkoleń zawodowych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółowy konspekt szkoleń  zawodowych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim uczestnikom, w tym 

prowadzącym zajęcia ubezpieczenie NNW w zakresie nieszczęśliwych następstw 

wypadów oraz kosztów leczenia na czas trwania kursów zawodowych, na kwotę co 

najmniej 5000 zł oraz ubezpieczenie OC – od odpowiedzialności cywilnej 

prowadzących zajęcia z tytułu szkód wyrządzonych w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej w następstwie działania lub zaniechania uczestników oraz 

ubezpieczonego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu z uczestników kursów 

zawodowych materiały piśmiennicze, tj. teczkę tekturową A4, brulion A4 w kratkę min. 

50 stron, długopis, oraz materiały metodyczne z zakresu tematyki kursów 

zawodowych zgodnie z niniejszym zamówieniem. Wszystkie materiały winny być 

zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie umożliwiającym prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia,  

11. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i rozdać uczestnikom szkoleń  

zawodowych wszystkie materiały, w tym odzież roboczą, najpóźniej w drugim dniu 

zajęć. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem kursów zawodowych zapewnić 

wszystkim uczestnikom niezbędne badania lekarskie orzekające o braku 



 
 

przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych. Wykonawca winien 

zorganizować przeprowadzenie przedmiotowych badań przez uprawnionych lekarzy 

a czas przeznaczony na badania lekarskie nie jest wliczany do liczby godzin kursu. 

13. Harmonogramy realizacji szkoleń zawodowych(oryginały) powinny uwzględniać  

terminy realizacji zajęć poszczególnych szkoleń zawodowych i ilości godzin. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wydania we własnym zakresie zaświadczeń o 

ukończeniu szkoleń zawodowych, tym uczestnikom, którzy je ukończyli. Wykonawca 

zobowiązany jest także do przygotowania wzorów zaświadczeń o ukończeniu 

poszczególnych szkoleń zawodowych, który winien być zatwierdzony przez 

Zamawiającego, w terminie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia. 

15.  Wykonawca winien także przekazać świadectwa oraz inne dokumenty 

potwierdzające. nabycie uprawnień, uczestnikom, którzy przystąpili do egzaminów 

organizowanych przez organy egzaminujące i zaliczyli je z wynikiem pozytywnym. 

16. Dzienniki zajęć (kopie) zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji 

Narodowej powinny zostać odpowiednio oznaczone tj.: powinny zostać zawarte: 

nazwa i termin kursu, ewidencja obecności, dane uczestników szkoleń w formie listy 

obecności, wpisywana na bieżąco tematyka szkoleń  oraz ilość godzin, informacje o 

odbytych kontrolach, itp., wyniki egzaminu Kopie przekazywanych Zamawiającemu 

dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.  

17. Listy obecności (oryginały) uczestników szkoleń  zawodowych potwierdzonych 

własnoręcznym podpisem uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z 

uczestników. Wykonawca ma prawo skreślić uczestnika z listy uczestników szkolenia 

z powodu nie uczęszczania na zajęcia, tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. 

Każdy uczestnik szkoleń zawodowych zobligowany jest do uczestnictwa w 80 % 

zajęć – spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia (Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć może nastąpić poprzez 

pisemne wyjaśnienie wraz z dokumentem potwierdzającym wystąpienie określonych 

okoliczności – max. absencja uczestników może wynieść 20% nieobecności);  

18. Listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, piśmienniczych oraz odzieży 

roboczej przez uczestników szkoleń zawodowych (oryginały), potwierdzonych 

własnoręcznym podpisem uczestników, 

19. Listy potwierdzającej odbiór posiłków przez uczestników szkoleń  zawodowych 

(oryginały), własnoręcznie podpisane przez uczestników,  

20. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

biorących udział w szkoleniach zawodowych (oryginały),  



 
 

21. Listy potwierdzeń odbioru przez uczestników zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu 

szkoleń zawodowych i innej dokumentacji poświadczającej nabycie wiedzy, 

umiejętność i uprawnień (oryginały), własnoręcznie podpisane przez uczestników 

oraz kopię zaświadczeń/certyfikatów wydanych uczestnikom szkoleń  zawodowych, w 

tym powyżej wspomnianej dokumentacji.  

22. Dokumentację (oryginały) potwierdzającą przeprowadzenie badania satysfakcji 

uczestników szkoleń zawodowych- ankiety satysfakcji. Badanie winno zostać 

przeprowadzone przez Wykonawcę na zakończenie poszczególnych szkoleń  

zawodowych.   

23. Kopie zaświadczeń, świadectw i innych dokumentów potwierdzających zakończenie 

szkoleń  zawodowych i nabycie uprawnień. Kopie przekazywanych Zamawiającemu 

dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.  

24.  Arkusze kontrolne z zajęć (oryginały), których wzór winien zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego.  

25. Wykaz wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń  

(zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty a także imienny wykaz osób, które ukończyły 

szkolenia i zadały egzamin z wynikiem pozytywnym, imienny wykaz osób, które nie 

ukończyły kursu i nie zdały egzaminu z wynikiem pozytywnym) poświadczone 

własnoręcznym podpisem uczestnika i datą otrzymania. Wykonawca zobowiązany 

jest prowadzić  w formie rejestru wykaz wydanych zaświadczeń (oryginały ww. 

dokumentów). 

26. Polisy ubezpieczeniowe uczestników szkoleń  zawodowych (kopie), przy czym kopie 

przekazywanych Zamawiającemu dokumentów winny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem na każdej stronie.  

27. Zaświadczenia lekarskie wydane uczestnikom szkoleń zawodowych na potrzeby 

realizacji niniejszego zamówienia (kopie), przy czym kopie przekazywanych 

Zamawiającemu dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na 

każdej stronie.  

28. Wykonawca, w ramach działań monitoringowych, zobowiązany jest do 

indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów 

każdego z uczestników szkoleń  zawodowych oraz zwiększenia pomocy wobec 

uczestników posiadających trudności w procesie nauczania. 

 

 

 

 



 
 

 

III KRYTERIA OCENY WYKONAWCY    
 

1. Ocena oferty – kryterium ceny 100% po spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i złożenia kompletu dokumentów. 

2. Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem nr 1: 

- wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową brutto zawierającą 

wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z 

Zamawiającym, 

- wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, 

- cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), 

- podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową, pracy na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty: 

- Wypełniony „Formularz oferty” stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego,  

- Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz  doświadczenie kadry.   

Dodatkowe warunki 

- w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w 

umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się 

możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może 

dotyczyć: 

a. okresu realizacji umowy, 

b. terminów płatności. 

   

IV POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny  

z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena 

tej oferty przekracza planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. 

W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie 

przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie. 

2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy  

Zamawiający rozważy możliwość, popisania umowy z Wykonawcą, który w 

postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 



 
 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych 

omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu 

prowadzenia oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej 

dokumentacji. Zamawiający może również sprawdzać w celu monitorowania 

działania określone w umowie z Wykonawcą. 

 

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW  

Ofertę wraz z załącznikami (złożoną w jednym egzemplarzu sporządzoną w języku polskim) 

należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie 

opatrzonej napisem:   

Oferta na  przeprowadzenie szkoleń zawodowych w projekcie  

pn. „Akademia Zarządzania Przyszłością”  

 

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Henryka 

Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa do 30.08.2018 r. do godziny 12:00 w kancelarii pokój nr 

8 (parter). 

- Oferty i dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą :”ZA ZGODNOŚĆ  

Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.  

- Dokumenty załączone do oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Żoliborz m. st. Warszawy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

- Wymagane dokumenty:  

- załącznik nr.1 Oferta ( formularz) 

- dokumenty potwierdzające wykształcenie  i doświadczenie kadry prowadzącej 

szkolenia zawodowe zatrudnionych przez Wykonawcę,  

 

Informacja o wyniku postępowania Oferenta będzie umieszczona na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.  

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy. 

 



 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 

ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa 

tel: 22 569-28-00;  fax:  22 833-64-24 

e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl 

www.ops-zoliborz.waw.pl 

PN-EN ISO 9001:2015                

Warszawa, dnia ………..2018 r. 

 

 
 
 

OFERTA (formularz) 
 

                         złożona w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe  
z dnia ………………… 2018 r. dotyczące realizacji usługi szkoleń zawodowych  
w ramach projektu  „Akademia Zarządzania Przyszłością” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPO WM  
2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer  
i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Wykluczonych  
i Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu.  
 

 
 

Dane Oferenta – Wykonawcy usługi 
 

Nazwa Firmy……………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………….......... 

NIP/REGON................................................................................ 

Tel. ……………………………………………………………........... 

Adres e – mail………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu :..................................................................... 

 

Proponowany przez Wykonawcę koszt realizacji pakietu szkoleń  

 

LP.      Nazwa szkolenia Liczba osób na 
szkolenie 

Koszt  jednostkowy 
brutto na jedną osobę   

Koszt brutto łącznie  

1 Kierowca operator 
wózków jezdniowych z 
bezpieczną wymianą butli 
gazowej 

7 osób   

2  Nowoczesne metody 
stylizacji paznokci z 

1 osoba 
 

  

mailto:zolops@ops-zoliborz.waw.pl


 
 

elementami wizażu i 
obsługą autoklawu 

 
 

3 Glazurnik z 
uprawnieniami 
elektroenergetycznymi do 
1 KV,      

2 osoby   

4 Pracownik 
administracyjno- biurowy 
z modułem ECDL 
PROFILE 

2 osoby   

5 Kasa fiskalna z ECDL 

 
     4 osoby   

6 Kucharz z uprawnieniami 
do obsługi urządzeń 
elektrotermicznych 

 

3 osoby   

Łącznie   
 

 

Cena ofertowa brutto za całość usługi pracy wykonawcy:      ………… PLN 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 
1. Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty. 

2. Posiadam doświadczenie wymagane dla celów realizacji zamówienia. 

3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy. 

4. Uważam się za związanego/ą ofertą od dnia złożenia oferty do dnia zawarcia 

umowy. 

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Łączne miesięczne zaangażowanie w realizację zadań wynikających  

z niniejszego zamówienia oraz realizacji wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych  

z innych źródeł, w tym środków własnych Wnioskodawcy i innych podmiotów, nie 

będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie. 



 
 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w : 

1) ............................................................................ 

2) ............................................................................ 

3) ............................................................................ 

4) ............................................................................ 

5) ............................................................................ 

6) …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 (data i czytelny podpis Oferenta) 


