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 Szczuczyn, 09.07.2014r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczuczynie 

plac Tysiąclecia 23 

19-230 Szczuczyn 

 
                                                                 

   

 

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 

I. Zamawiający:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.  

Adres do korespondencji: plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn  

tel.  86 272-50-80, w:223, faks 86 273-50-81 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych z egzaminem oraz kursu 

obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu „Bądź aktywny, bądź niezależny” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Specyfika głównych wymagań kursu obsługi wózków widłowych z egzaminem:  

a)   liczba uczestników:  6 osób, 

b) liczba godzin minimum: 67 godzin łącznie, w tym: 48 godzin  zajęć teoretycznych i 19 godzin 

praktycznych. 

c) termin szkolenia: od sierpnia do września 2014r.,  

d) kurs obsługi wózków widłowych powinien obejmować minimum: 

- omówienie typów stosowanych wózków jezdniowych, 
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- omówienie budowy wózków jezdniowych podnośnikowych, 

- omówienie czynności operatora wózka przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, 

- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 

- wiadomości o dozorze technicznym, 

- wiadomości z zakresu BHP, 

- zajęcia praktyczne (praktyczna nauka jazdy i manewrowania, zajęcia prowadzone na    

odpowiednich placach albo w halach produkcyjnych), 

- zapoznanie uczestnika szkolenia z czynnościami związanymi z wymianą butli, 

- wymiana butli przez uczestnika szkolenia, 

- egzamin przed komisją UDT. 

e) szkolenie musi rozpocząć się badaniami lekarskimi, których koszt pokrywa Wykonawca, 

f) zapewnienie osób prowadzących zajęcia o odpowiednich kwalifikacjach, 

g) szkolenie teoretyczne jak i praktyczne musi odbywać się na terenie miasta Szczuczyn, 

h) Wykonawca zapewni salę szkoleniową, wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, 

i) zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL (www.efs.gov.pl), 

j) wymagane jest opracowanie i prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z wymogami POKL 

(harmonogram zajęć, program nauczania, temat zajęć, dziennik zajęć z listą obecności), 

k) przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego umiejętności uczestników szkolenia, 

l) wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia zawierającego niezbędne 

logotypy według wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL, 

m)  szkolenie musi zakończyć się egzaminem, (którego koszt pokrywa Wykonawca) Urzędu 

Dozoru Technicznego i wydaniem uprawnień zawodowych, 

n) uczestnicy kursu muszą mieć zapewnione każdorazowo napoje (kawa, herbata, woda lub napój) 

oraz dwie bułki słodkie na uczestnika, 

http://www.efs.gov.pl/
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o) każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały niezbędne do robienia notatek (np. zeszyt, 

notatnik, długopis), 

p) dokładny termin zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy, 

r) zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkolenia w soboty, niedzielę i święta. 

2. Specyfika głównych wymagań kursu obsługi kasy fiskalnej:  

a)   liczba uczestników:  5 osób, 

b) liczba godzin minimum: 20 godzin, w tym: 5 godzin  zajęć teoretycznych i 15 godzin 

praktycznych, 

c) termin szkolenia: sierpień 2014r.,  

d) kurs obsługi kasy fiskalnej powinien obejmować minimum: 

- rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, 

- programowanie kas fiskalnych, 

- wymiana papieru i taśmy barwiącej, 

- raporty dzienne i narastające, 

- praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej. 

e) zapewnienie osób prowadzących zajęcia o odpowiednich kwalifikacjach, 

f) szkolenie musi odbywać się na terenie miasta Szczuczyn, 

g) Wykonawca zapewni salę szkoleniową, wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, 

h) zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL (www.efs.gov.pl), 

i) każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać materiały niezbędne do robienia notatek (np. zeszyt, 

notatnik, długopis), 

j) wymagane jest opracowanie i prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z wymogami POKL 

(harmonogram zajęć, program nauczania, temat zajęć, dziennik zajęć z listą obecności), 

http://www.efs.gov.pl/
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k) przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu sprawdzającego umiejętności uczestników szkolenia, 

l) wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia zawierającego niezbędne 

   logotypy według wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL, 

m)  uczestnicy kursu muszą mieć zapewnione każdorazowo napoje (kawa, herbata, woda lub napój) 

oraz dwie bułki słodkie na uczestnika, 

n) dokładny termin zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy, 

o) zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji szkolenia w soboty, niedzielę i święta. 

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów: 

a) Kod CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego 

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6..Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

III. Wybór Wykonawcy: 

Przy wyborze Wykonawcy do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie kierował się kryterium 

najniższej ceny.  

 

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo-cenowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego,  

      b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych –wg.     

.......załączonego wzoru oświadczenia, 

c) program szkolenia, 

d) zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej, 
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e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert/oryginał lub kopia poświadczona za zgodnością z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Pani Dorota Cecylia Łaguna nr tel.  607-511-685 lub 86 273-50-80, w:223,  

faks: 86 273-50-81 e-mail: ops.szczuczyn@wp.pl 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 25.07.2014r., do godz. 15:00, osobiście, przesłać pocztą 

tradycyjną lub pocztą kurierską z dopiskiem „oferta na kurs obsługi wózków widłowych, kurs kasy 

fiskalnej” na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn  (decyduje 

termin wpływu dokumentów do ośrodka). Nie dopuszcza się składania ofert poprzez fax lub pocztę 

elektroniczną. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu ofertowo-cenowym, należy przedstawić cenę brutto 

 przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
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2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z potencjalnym 

Wykonawcą w terminie związania ofertą bez podania przyczyny. 

7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1.Formularz ofertowo-cenowy                                                               ZATWIERDZIŁ:                                                                                                                     

2.Oświadczenie                                                                                          
                                                                                                   Kierownik Ośrodka Pomocy  

                                                                                                    Społecznej w Szczuczynie 

                                                                                                       Dorota Cecylia Łaguna 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

............................................................................                 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP): .................................................... 

REGON**):.............................................                

tel.**): .....................................................                

fax**): .....................................................                 

adres e – mail**): ....................................  

               

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY  

  

Zamawiający: 

                                       Ośrodek Pomocy Społecznej 

19-230 Szczuczyn 

plac Tysiąclecia 23 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 z dnia 09.07.2014r., na: 

zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych z egzaminem oraz kursu 

obsługi kasy fiskalnej dla uczestników projektu „Bądź aktywny, bądź niezależny”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

Ja/My, niżej podpisany/i,  .................................................................... działając w imieniu i na rzecz:    

 

 

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

 

                                                 
 Proszę wypełnić w przypadku braku danych w pieczęci adresowej wykonawcy. 
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I. Oferujemy cenę kursu obsługi wózków widłowych  dla 1 uczestnika projektu na kwotę:   

Brutto: ………………………………… zł 

/słownie brutto/ ……………………………………………….………………….………………… 

Łączna należność oferty szkolenia dla   6 osób wynosi ……………………..….….zł (cena brutto) 

(słownie: …………………………………………….………………………………………………) 

II. Oferujemy cenę kursu obsługi kasy fiskalnej  dla 1 uczestnika projektu na kwotę:   

Brutto: ………………………………… zł 

/słownie brutto/ ………………………………………..…………………………………………… 

Łączna należność oferty szkolenia dla  5 osób wynosi …………..…………..….….zł (cena brutto) 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

 

 

III. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

IV. Wyrażamy zgodę na zawężenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

ze względu na czynniki, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania 

postępowania przez Zamawiającego. 

V. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                /miejscowość i data/                                                                ………... /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/ 
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Załącznik nr 2 
 

 

 

 

............................................................................                     
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/POKL/2014 (kod CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia) 

zawodowego w ramach projektu „ Bądź aktywny, bądź niezależny”  Współfinansowanego ze 

Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

 
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………... 

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 

krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 

 

 

 

……………………………………… dnia …………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………….. 
        (podpis Wykonawcy) 

                                                 
1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić.  


