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Ogłoszenie

Numer

2021-6770-34504

Id

34504

Powstaje w kontekście projektu

RPDS.10.04.01-02-0005/18 - Fachowcy na lokalnym rynku pracy

Tytuł

Fachowcy na lokalnym rynku pracy

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a. konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie
uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było
przewidzieć,
b. zmiany zasad finansowania zamówienia,
c. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób
trzecich,
d. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i
nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,
e. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT
obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
f. zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,
g. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-26
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
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4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 6

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-26

Data ostatniej zmiany

2021-02-26

Termin składania ofert

2021-03-08 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
 7
58-112 Krzyżowa
NIP: 8840034672

Osoby do kontaktu

Tamara Chorąży
tel.: 509909062
e-mail: tamara@krzyzowa.org.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Szkolenia branżowe dla nauczycieli ZST w miejscu pracy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w ramach projektu 
„Fachowcy na lokalnym rynku pracy” szkoleń branżowych w miejscu pracy u pracodawcy na 
terenie powiatu kłodzkiego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, 
zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku
Celem szkoleń jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w miejscu wykonywania 
zawodu, a szkolenia są zgodne z art. 70c Karty Nauczyciela.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj kursów:
- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (dla kierunku nauczania 
budownictwo) - 5 osób w terminie 22.03.2021  do 31.10.2021
Program ramowy 40 godz.:

  1. Dokumentacja robót budowlanych
  2. Organizacja robót budowlanych
  3. Organizacja robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  4. Organizacja robót rozbiórkowych
  5. Dokumentacja przetargowa 
  6. Ogólne zasady sporządzania przedmiotu robót
  7. Normatywy kosztorysowe
  8. Kosztorysy budowlane i ich rodzaje
  9. Programy komputerowe do sporządzania kosztorysów

- Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (dla kierunku nauczania 
budownictwo) - 5 osób w terminie 22.03.2021  do 31.10.2021
Program ramowy 40 godz.:
1. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
3. Wykonywanie zapraw murarskich
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4. Materiały budowlane stosowane w konstrukcjach murowanych
5. Zasady wykonywania konstrukcji murowanych
6. Remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
7. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
8. Podstawy wykonywania monolitycznych konstrukcji żelbetowych
9. Materiały do wykonania konstrukcji żelbetowych
10. Zbrojenie elementów żelbetowych
11. Wykonywanie deskowania i zbrojenia
12. Przygotowanie mieszanek betonowych i betonowanie konstrukcji
13. Kontrola wykonania, odbiór i rozliczenie robót
14. Wzmacnianie i naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych

- Organizacja transportu (dla kierunku nauczania logistyk) - 10 osób w terminie 22.03.2021  do 
31.10.2021
Program ramowy 40 godz.:
1. Podstawy teorii transportu
2. Omówienie gałęzi transportu - ich wad i zalet
3. Dokumenty w transporcie
4. Nowe technologie transportowe
5. Konwencje – transportowe
6. Cechy listu przewozowego
7. Procesy transportowe

- Obsługa magazynów (dla kierunku nauczania logistyk) - 10 osób w terminie 22.03.2021  do 
31.10.2021
Program ramowy 40 godz.:
1. Rodzaje magazynów
2. Organizacja procesów magazynowych
3. Rodzaje magazynów (wewnętrzne, zewnętrzne – podział) 
4. Gospodarka magazynowa
5. Magazyny dystrybucyjne i przyprodukcyjne
6. Kompetencje personalne i społeczne magazyniera 
7. Charakterystyka magazyniera
8. Nowoczesny magazyn
9. Tworzenie systemów magazynowych
10. Komputerowa obsługa magazynów
11. Definicje  

- Wykonywanie prac biurowych (dla kierunku nauczania technik prac biurowych) - 5 osób w terminie 
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22.03.2021  do 31.10.2021. 
Program ramowy – 40 godz.:
1. Obsługa urządzeń biurowych
2. Przygotowanie dokumentacji 
3. Posługiwanie się językiem obcym w pracy biurowej
4. Prowadzenie dokumentacji biurowej
5. Organizowanie spotkań służbowych
6. BHP – technika prac biurowych
7. Ergonomia pracy

Szkolenie ma być przeprowadzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zgodnie z art. 70c Karty Nauczyciela, w wymiarze 40 godzin przypadających na jednego uczestnika 
kursu w miejscu pracy u pracodawcy na terenie powiatu kłodzkiego. 
Na potrzeby realizacji szkolenia należy przeprowadzić pre i post testy, oceniające przyrost 
wiedzy/umiejętności.
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
1. Wykonawca zapewni realizację szkolenia branżowego u pracodawcy na terenie powiatu 
kłodzkiego. 
2. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym tworzy na bieżąco harmonogram kursu, dostosowując 
się do harmonogramu projektu przedstawionego przez koordynatora projektu oraz możliwości 
czasowych uczestników projektu, zapewniając maksymalny komfort uczestnikom projektu. 
Wykonawca zapewnia realizację zadania we wskazanym miejscu pracy i terminach. Wykonawca 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć przedstawia koordynatorowi projektu uzgodniony z 
dyrektorem szkoły harmonogram. W trakcie zajęć Wykonawca powinien zaplanować regularne 
przerwy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu zajęć, informując o tym 
Wykonawcę w terminie przynajmniej 3 dni kalendarzowych przed dokonaną zmianą. Zmiana 
może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Ewentualna zmiana 
harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze 
MEN oraz certyfikatu o ukończeniu formy wsparcia, oznaczonego zgodnie z aktualnymi Wytycznymi 
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Wzór 
certyfikatu Wykonawca uzgadnia z  Zamawiającym. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie 
wystawione w ostatnim dniu zajęć lub po zakończeniu zajęć, nie później niż w terminie 10 dni od 
dnia zakończenia zajęć.
4. Wykonawca zapewnia warunki do realizacji szkoleń branżowych zgodnie ze standardami. W 
przypadku udziału w szkoleniu osób niepełnosprawnych, Wykonawca zapewnia infrastrukturę 
zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością. Dojazd na szkolenie odbywa się na koszt własny 
uczestnika.
5. W przypadku szkoleń branżowych, w których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej 
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i posiadanie badań lekarskich, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapewnienia osobom 
uczestniczącym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi 
szkolenia branżowe, przepisami BHP oraz aktualnymi na dzień realizacji kursu wymogami 
sanitarnymi obowiązującymi w stanie zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19.
7. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia branżowego nieodpłatnie na własność 
materiały szkoleniowe oraz jeden dodatkowy komplet do dokumentacji projektu. Materiały muszę 
być nowe, adekwatne do treści szkolenia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych szkoleń poprzez prowadzenie 
stosownej dokumentacji w postaci:
- dziennika zajęć zawierającego dzienną listę obecności, wymiar godzin, wykaz treści,
- rejestru wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia,
- listy odbioru materiałów z podpisami uczestników kursu,
- listy osób ubezpieczonych lub poddanych badaniom lekarskim (jeśli dotyczy),
- testu początkowego i końcowego sprawdzającego poziom i przyrost wiedzy w danym zakresie,
Wyżej wymienioną dokumentację Wykonawca przedkłada do rozliczenia szkolenia, łącznie z fakturą. 
9. Wykonawca w swojej ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i 
przeprowadzeniem kursu, a w szczególności:
- koszt wynagrodzenia wykładowców/instruktorów,
- koszt materiałów szkoleniowych,
- koszt badań lekarskich (jeśli dotyczy)
- koszty wynajmu sal (jeśli dotyczy),
- w przypadku konieczności wniesienia jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z ww. 
czynnościami koszty tych opłat ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca realizacji szkolenia branżowego oraz 
informowania uczestników o finansowaniu go ze środków europejskich, zgodnie z Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 
promocji.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczestników na zajęciach i 
zgłaszania Zamawiającemu nieobecności po zakończonym dniu szkolenia, drogą mailową lub 
telefonicznie:
a. Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników z powodu nieuczęszczania na zajęcia tylko i 
wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu w trakcie 
trwania umowy, Zamawiający zapłaci za uczestnika wyłącznie za faktycznie poniesione koszty.
b. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących 
stanu realizacji zamówienia zarówno w zakresie przedmiotowym jak i podmiotowym.
12. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy.
13. Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych 
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Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U z 2004r., nr 100, poz. 1024).
14. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną, która pokazywać będzie grupę uczestników. 
Dodatkowo Wykonawca sporządzi min 1 zdjęcie wskazując nim oznakowanie sali. Zdjęcia będą 
przekazywane zamawiającemu w formacie „jpg” lub innym powszechnie obowiązującym.
15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i 
monitoringu realizowanych szkoleń branżowych w miejscu ich odbywania, jak również wgląd do 
dokumentacji związanej z realizacją szkolenia.
16. Zapłata będzie realizowana po zakończeniu zadania. Faktura wystawiona będzie zbiorczo lub 
oddzielnie za przeprowadzenie szkolenia branżowego, a w przypadku podziału na uczestników na 
grupy, za każdą grupę osobno. Tym samy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur cząstkowych 
za grupę nauczycieli biorących udział w szkoleniu. Liczba osób w grupie musi być zgodna z 
obowiązującymi przepisami.
17. Do faktury/rachunku, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć listę uczestników.

Okres gwarancji

nie dotyczy

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

kłodzki

Gmina

Kłodzko

Miejscowość

Kłodzko

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
- posiada wpis do RIS
- zagwarantuje przeprowadzenie szkolenia branżowego zgodnie z jego szczegółowymi warunkami i 
potwierdzi, że realizacja wsparcia będzie zgodna z art. 70c Karty Nauczyciela
- zagwarantuje przeprowadzenie 40 godz. szkolenia branżowego w miejscu pracy u pracodawcy na 
terenie powiatu kłodzkiego
- wystawi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze MEN oraz certyfikat o ukończeniu formy 
wsparcia z nr wpisu do RIS

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia może starać się Oferent, który:
- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń/kursów specjalistycznych dla różnych 
grup docelowych i aktywnie działa w tym zakresie (aktualny wpis do RIS)

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
- zapewni w miejscu pracy u pracodawcy pomieszczenia, w których można przeprowadzić część 
teoretyczną i warsztatową szkolenia, w tym pomieszczenia zapewniające udział w kursie osobom 
z niepełnosprawnością, jeśli takie osoby wezmą udział; 
Dokładne wytyczne dotyczące warunków lokalowych, ich składu powierzchni oraz wyposażenia 
ośrodka szkolenia kierowców zostały określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r., poz. 280).

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
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O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent który spełnia następujące warunki:
- posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- posiada wpis do RIS;
- nie został prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby 
prawnej

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, jeśli:
- w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie do dnia 8.03.2021 do godz. 10.00, a 
otwarcie ofert nastąpi dnia 8.03.2021 o godz. 10.15
2 Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście, złożenie oferty poprzez portal bazy 
konkurencyjności lub przesłanie pocztą (decyduje data i godzina wpływu oferty) do biura 
Zamawiającego, tj.:
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7 Sekretariat
58-112 Grodziszcze
z dopiskiem:
„Postępowanie nr 03/2021/Fach” wraz z dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Oferty.
4. Oferta musi być kompletna. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Oferty nie podlegają 
uzupełnieniu.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Postępowania.
7. Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany uważana jest za nieważną.
8.  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana 
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pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze, w przypadku podpisania oferty przez osobę inną, 
wymagane jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa.
9.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, składające się na ważną ofertę:
- Wypełniony Formularz Oferty i podpisany  przez przedstawiciela prawnego Wykonawcy – 
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3
- Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4.
- Oświadczenie o zapewnieniu realizacji szkolenia w miejscu pracy na terenie powiatu kłodzkiego  –– 
Załącznik nr 5
- Zaparafowany wzór umowy –  Załącznik nr 6
- Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wpisu do RIS – Załącznik nr 7

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium I: Łączna cena brutto wskazana w ofercie – Waga 100 pkt.
Koszt usługi zostanie przedstawiony w kwotach netto oraz brutto w polskich złotych (PLN) w rozbiciu na 
koszt usługi za 1 osobę oraz kwotę łącznie

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-26 - data opublikowania
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Fachowcy na lokalnym rynku pracy

-> 2021-03-08 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


