SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO
NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz operator koparko-ładowarki, w ramach projektu „Szkolenia
zawodowe – szansą na powrót na rynek pracy”
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1.

Zamawiający

ConsBud Małgorzata Dźwierzyńska, Malawa 875, 36-007 Krasne
2.

Opis przedmiotu zamówienia

2.1.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 68 osób bezrobotnych w ramach Projektu „Szkolenia
zawodowe – szansą na powrót na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy obejmujące w szczególności:
a)

Kurs spawania metodą MIG/MAG/TIG – zakup odzieży ochronnej

b) Kurs operatora koparko-ładowarki

2.2

Zamówień właściwe dla przedmiotu zamówienia:

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego,
Poszczególne szkolenia Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby Uczestników Projektu, we wskazanej liczbie godzin oraz
zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego programem kursów, jak poniżej (przy czym program poszczególnych kursów
zaproponowany przez Wykonawcę musi być co najmniej w 90% zbieżny z programem wskazanym przez Zamawiającego):
Poniżej należy wpisać program szkolenia
a)

Kurs spawania metodą MIG:
Zajęcia teoretyczne
Procesy spajania i pokrewne spawaniu
Rysunek techniczny w spawalnictwie
Materiały podstawowe
Materiały dodatkowe
Podstawy elektrotechniki
Urządzenia i sprzęt do spawania
Technika i technologia spawania
Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
Zajęcia praktyczne
Instruktaż wstępny
Ćwiczenia – spawanie metodą MIG

b)

Kurs spawania metodą MAG:
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Zajęcia teoretyczne
Procesy spajania i pokrewne spawaniu
Rysunek techniczny w spawalnictwie
Materiały podstawowe
Materiały dodatkowe
Podstawy elektrotechniki
Urządzenia i sprzęt do spawania
Technika i technologia spawania
Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
Zajęcia praktyczne
Instruktaż wstępny
Ćwiczenia – spawanie metodą MAG
c)

Kurs spawanie metodą TIG:
Procesy spajania i pokrewne spawaniu
Rysunek techniczny w spawalnictwie
Materiały podstawowe
Materiały dodatkowe
Podstawy elektrotechniki
Urządzenia i sprzęt do spawania
Technika i technologia spawania
Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
Zajęcia praktyczne

d)

Kurs operatora koparko-ładowarki:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
-Rola i znaczenie zawodu maszynisty cmbid.
-Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn budowlanych i drogowych,
-Zadania maszynisty w procesie użytkowania eksploatacyjnego cmbid.
2. Dokumentacja techniczna
-Wiadomości ogólne o rysunku technicznym,
-Zasady odczytywania rysunku technicznego,
-Schematy elektryczne,
-Schematy układów hydraulicznych,
-Dokumentacja Techniczno - Ruchowa.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
CONSBUD Małgorzata Dźwierzyoska
36-007 Krasne, Malawa 875
NIP 813-136-34-40 Regon 180292900
Web: http://www.consbud.eu
e-mail: consbud@consbud.eu
Tel. Bud. +48 607 229 706
Tel.Cons. +48 607 229 705

Biuro w Rzeszowie
35-016 Rzeszów, Ul. K. Hoffmanowej 19
Tel/Fax: + 48 17 859 4095

-Rola i znaczenie bhp,
-Podstawowe przepisy dotyczące bhp i ppoż.
-Ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp,
-Podstawowe zasady bhp,
-Zasady bezpiecznej obsługi maszyn,
-Ochrona przeciwpożarowa,
-Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
4. Podstawy elektrotechniki
-Podstawowe zjawiska, prawa i wielkości elektryczne,
-Przewody, bezpieczniki, przełączniki, wyłączniki i instalacje elektryczne,
-Obsługa i eksploatacja akumulatora,
-Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych,
-Podstawowe środki zabezpieczające przed porażeniem prądem oraz bhp i ppoż. przy obsłudze urządzeń elektrycznych.
5. Silniki spalinowe
-Wiadomości ogólne o budowie i rodzajach silników,
-Układ zapłonowo-rozruchowy oraz osprzęt elektryczny, -Obsługa i eksploatacja silników spalinowych,
-Określanie niedomagań w pracy silnika, ustalenie przyczyn oraz usuwanie prostych usterek
- Przepisy bhp i ppoż. obowiązujące przy obsłudze silników spalinowych.
6. Elementy hydrauliki
-Wiadomości wstępne,
-Budowa i działanie podstawowych elementów układu hydraulicznego,
-Budowa i działanie typowych układów hydraulicznych,
-Obsługa i ogólne warunki prawidłowej eksploatacji urządzeń hydraulicznych,
BHP przy obsłudze urządzeń hydraulicznych.
7. Budowa koparko - ładowarek
- Elementy maszyn,
- Ogólna charakterystyka i podział ciągników kołowych stosowanych jako nośniki osprzętu roboczego
- Budowa i działanie mechanizmów koparki,
- Budowa i działanie mechanizmów ładowarki,
- Urządzenia sterownicze,
8. Technologia robót
- Organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja,
- Dokumentacja produkcyjna,
- Klasyfikacja gruntów,
- Technika pracy osprzętem koparkowym,
- Technika pracy osprzętem ładowarkowym,
- Zasady bezpiecznej pracy.
9. Zajęcia praktyczne
- Instruktaż wstępny na poligonie, organizacja zajęć i przestrzeganie warunków bhp,
- Przygotowanie stanowiska pracy i maszyny do pracy zgodnie z instrukcją obsługi,
- Doskonalenie umiejętności sterowania maszyną,
- Wykonywanie obsługi technicznej,
- Zasady sprawdzania stanu technicznego, regulacji oraz usuwania usterek,
- Zasady przygotowania maszyny do transportu,
Zasady wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej.
e)System szkolenia winien być całodzienny i całotygodniowy.
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f) Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia powinny być realizowane każdorazowo w wymiarze maksymalnie 8 godz.
szkoleniowych.
g)Po ukończeniu szkolenia Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego.
h)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia podręczników, skryptów oraz wszelkich materiałów
dydaktycznych, niezbędnych do realizacji szkolenia.
i)Podczas zajęć praktycznych w ramach szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom poszczególnych kursów dostęp do
niezbędnych urządzeń i narzędzi, umożliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie przewidzianych zajęć praktycznych.
j)Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji obecności uczestników szkolenia.
k)Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od uczestników kursów potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych.
l)Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od uczestników poszczególnych kursów otrzymania zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia.
m)Zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi następować będzie sukcesywnie po przeprowadzeniu każdego ze szkolenia.
3.

Opis części zamówienia

Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
4.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2010r.,
6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone w wypełnionych formularzach
stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
6.1.
Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
6.2.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe o wartości co najmniej 400 000,00 PLN
brutto każdy.
6.3.
Wykonawca powinien posiadać Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001.
6.4.
Wykonawca powinien dysponować m.in. dwoma osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkoleniami posiadającymi
certyfikat zarządzania projektami: Certyfikat według standardów PMI – Project Management Professional (PMP) lub certyfikat
według standardów IPMA – potwierdzający zdanie egzaminu co najmniej na poziomie D lub certyfikat z zakresu metodyki
Prince 2 – potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie Fundation lub Practitioner.
6.5.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące każdego z partnerów będą zsumowane w celu stwierdzenia,
czy wykonawca-konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione powyżej. Niespełnienie powyższych warunków
spowoduje wykluczenie oferty wykonawcy-konsorcjum.
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7.

Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
7.3
Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, wydane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
7.4
Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały zrealizowane należycie.
7.1

8.

Dokumenty składające się na ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta musi składać się z następujących dokumentów:
8.1
Wypełniony Formularz ofertowy.
8.2
Wypełniony Formularz cenowy.
8.3
Formularze lub dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.
8.4
Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie.
9.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Dźwierzyńska
10. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, od 1.02.2010 do 05.02.2010
10.2
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
10.1

11. Sposób przygotowania oferty
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie
można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy
i być zaadresowana zgodnie z poniższym:
ConsBud Małgorzata Dźwierzyńska
ul. K. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
a także opatrzona oznaczeniem:
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a)

„Świadczenie usług szkoleniowych dla 68 osób bezrobotnych w ramach Projektu „Szkolenia zawodowe – szansą na powrót
na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy”
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty
12.1
12.2

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
a) cena – liczona według wzoru:

PC

CN
CO

WC

Gdzie:
PC
CN
CO
WC

– wartość punktowa ceny
– najniższa oferowana cena
– cena oferty ocenianej
– waga ceny (55 pkt)

b) doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów – liczone jako łączna wartość zrealizowanych przez Wykonawcę
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej, obejmujących usługi szkoleniowe o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każdy. Dla
potwierdzenia realizacji przez Wykonawcę wszystkich wskazanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe bezwzględnie
muszą być przedłożone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Kryterium liczone jest według
wzoru:

PD

WO
WD
WN

Gdzie:
PD – wartość punktowa doświadczenia Wykonawcy
WN – łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oferty, w której wartość ta jest najwyższa
WO – łączna wartość zrealizowanych projektów obejmujących usługi szkoleniowe dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oferty ocenianej
WD – waga kryterium doświadczenia (25 pkt)
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c) jakość świadczonych usług (Pj) – potwierdzona aktualnym Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wykonawca potwierdza posiadanie Certyfikatu Zarządzani Jakością ISO 9001 przedkładając jego kserokopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem. Waga kryterium – 10 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: Wykonawca posiada Certyfikat
Zarządzania Jakością ISO 9001 – 10 pkt.; Wykonawca nie posiada Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001 nie posiada –
0 pkt.
d) kwalifikacje osoby kierującej szkoleniami (P k) – dysponowanie przez Wykonawcę osobą wskazaną do kierowania
szkoleniami, będącą certyfikowanym Project Managerem (Certyfikowanym Kierownikiem Projektu). Potwierdzeniem
posiadania ww. kwalifikacji jest przedłożenie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem jednego z następujących
dokumentów:
- certyfikat według standardów PMI – Project Management Professional (PMP);
- certyfikat według standardów IPMA (International Project Management Association) – potwierdzający zdanie egzaminu
co najmniej na poziomie D – Certified Project Management Associate;
- certyfikat z zakresu metodyki Prince 2 wystawiony przez uprawnione centrum, potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie
Foundation lub Practitioner.
Waga kryterium – 10 pkt. Kryterium oceniane jest na zasadzie: osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami
posiada stosowny certyfikat zarządzania projektem – 10 pkt.; osoba wskazana przez Wykonawcę do kierowania szkoleniami
nie posiada stosownego certyfikatu zarządzania projektem – 0 pkt.
Ocena ofert będzie wyliczona według algorytmu:
P = P c + Pd + Pj + Pk
Gdzie:
P = łączna wartość punktowa oferty ocenianej
Pc = wartość punktowa ceny oferty ocenianej
Pd = wartość punktowa doświadczenia wykonawcy, którego oferta jest oceniana
Pj = wartość punktowa jakości świadczonych usług Wykonawcy, którego oferta jest oceniana
Pk = wartość punktowa kwalifikacji osoby kierującej szkoleniami Wykonawcy, którego oferta jest oceniana.
12.3
12.4
12.5

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów.
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FORMULARZ CENOWY

............................................
(pieczęd wykonawcy)

Kalkulacja ceny oferty służąca do oszacowania wartości realizacji zamówienia
Usługi szkoleniowe
Lp.
1
I

II

Nazwa

Pozycje

2

3
Przeprowadzenie szkolenia

Jednostka
miary
4
szt.

Materiały szkoleniowe

szt.

Egzamin

szt.

Przeprowadzenie szkolenia

szt.

Materiały szkoleniowe

szt.

Egzamin

szt.

Cena
Jednostkowa
5

Ilość

Cena łączna

6

7=5x6

Razem

Data ..................................................................................
(podpis oraz pieczęd osoby lub osób uprawnionych)
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OŚWIADCZENIE
że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
Nazwa i adres wykonawcy:

Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
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lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3.
Data

..................................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)
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............................................
(pieczęd wykonawcy)

WYKAZ
zrealizowanych projektów w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących usługi szkoleniowe z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających
Nazwa Wykonawcy
Adres

LP

Tytuł projektu

Wartośd brutto
projektu

Data realizacji
(data zakooczenia)

Przedmiot projektu oraz jego
odbiorcy

1.
2.

3.

4.
Do niniejszego wykazu projektów należy załączyć dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie*.

Data

...............................................................................
(podpis oraz pieczęć osoby lub osób)
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............................................
(pieczęd wykonawcy)

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYD W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa wykonawcy
Adres

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie” oświadczamy, że dysponujemy
lub będziemy dysponowad osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Imię i Nazwisko

Wykształcenie i
kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
zawodowe

Zakres
wykonywanych
czynności w
niniejszym
postępowaniu

DYSPONUJĘ/
BĘDĘ DYSPONOWAŁ*

1.
1. q
2.
3.
4.
Do niniejszego formularza należy załączyd dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie
wskazanych osób, tj. w szczególności stosowne zaświadczenia, certyfikaty, życiorysy.
Data

..................................................................................
(podpis oraz pieczęd osoby lub osób uprawnionych)
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UMOWA nr …. – projekt „Szkolenia zawodowe- szansą na powrót na rynek pracy”
Zawarta w Rzeszowie w dniu…………………….. pomiędzy:
ConsBud Małgorzata Dźwierzyńska z siedzibą w Malawie 875, 36-007 Krasne, wpisaną do rejestru
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Krasne pod numerem 2532/2008,
będącą płatnikiem podatku VAT, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 813-136-34-40,
Regon 180292900, nazywana w części dalszej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: Małgorzatę
Dźwierzyńską – Właściciela

a
……………………., wpisanym do ……………………………………………………………….,
REGON – ……………………,
NIP – ……………………………………….,
reprezentowanym przez:
1.
…………………………………………………,
2.
………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług szkoleniowych na
rzecz ConsBud Małgorzata Dźwierzyńska poprzez przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
w ramach Projektu „Szkolenia zawodowe - szansą na powrót na rynek pracy”
nr UDA – POKL. 06.01.01 – 18-067/09-01
2. Przedmiotem umowy jest w szczególności przeprowadzenie szkoleń dla 68 osób bezrobotnych,
w następującym zakresie:
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1) szkolenie operator koparko – ładowarki dla 20 osób w łącznej ilości 212 godzin,
2) szkolenie spawanie metoda MAG/MIG/TIG dla 48 osób w łącznej ilości 360 godzin
- przy czym godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
3. Szkolenie zostanie zrealizowane zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
4. System szkolenia powinien być całodzienny i całotygodniowy.
5. Zajęcia teoretyczne w ramach poszczególnych szkoleń powinny być realizowane każdorazowo
w wymiarze maksymalnie 8 godz. szkoleniowych.
6. Podstawą przyjęcia danego beneficjenta na każde ze szkoleń, o których mowa w ust. 2 jest imienny wykaz
osób (lista uczestników) skierowanych na szkolenie, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
7. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: Małgorzata Dźwierzyńska
8. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: ………………………………....
Obowiązki Wykonawcy
§2

1. Wykonawca zapewni odpowiednią bazę lokalową na potrzeby realizacji poszczególnych szkoleń, zgodnie
z poniższym:
1) szkolenie z zakresu operator koparko - ładowarki Wykonawca będzie realizował w placówce
zlokalizowanej na terenie ……
2) szkolenie z zakresu spawanie metodą MAG/MIG/TIG Wykonawca będzie realizował w placówce
zlokalizowanej na terenie ……
2. Sale szkoleniowe przeznaczone do prowadzenia zajęć powinny spełniać wymogi przepisów bhp,
gwarantować swobodny dostęp do sanitariatów i być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne,
obejmujące co najmniej rzutnik multimedialny lub projektor i ekran, tablice, plansze.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom poszczególnych kursów podręczników,
skryptów oraz wszelkich materiałów dydaktycznych, niezbędnych do realizacji szkoleń, w tym co
najmniej:
1) dla uczestników szkolenia z zakresu operator koparko - ładowarki podręczniki – łącznie 20szt.,
2) dla uczestników szkolenia z zakresu spawanie metodą MAG/MIG/TIG - podręczniki – łącznie 48 szt.
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4. Wykonawca zapewni wszelkie dodatkowe nieodpłatne materiały własne i opracowania wykładowców
obejmujące swoim zakresem tematykę szkoleń, spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną
wydane uczestnikom Projektu w momencie rozpoczęcia szkoleń.
5. Podczas zajęć praktycznych w ramach poszczególnych szkoleń Wykonawca zapewni uczestnikom
poszczególnych szkoleń dostęp do niezbędnych urządzeń i narzędzi, umożliwiających sprawne
i efektywne przeprowadzenie przewidzianych zajęć praktycznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń na wysokim poziomie, tak aby co najmniej
80% uczestników szkoleń (operator koparko-ładowarki oraz spawanie metodą MAG/MIG/TIG) uzyskało
uprawnienia potwierdzone powszechnie uznawanymi certyfikatami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursów na odrębnych
formularzach, zgodnie z poniższym:
1) dla zajęć teoretycznych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu.
2) dla zajęć praktycznych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu.
3) karta zajęć indywidualnych na wskazanym przez Zamawiającego formularzu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od uczestników projektu potwierdzenia otrzymania materiałów
szkoleniowych, na formularzu wskazanym przez Zamawiającego, odrębnie dla każdego szkolenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom Projektu stosownego zaświadczenia o ukończeniu
danego szkolenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od uczestników poszczególnych szkoleń otrzymania
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na formularzu wskazanym przez Zamawiającego, odrębnie dla
każdego szkolenia.
11. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 zakończone będą przez Wykonawcę stosownymi
egzaminami zewnętrznymi.
12. Wykonawca zapewni odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia
sal szkoleniowych, materiałów szkoleniowych oraz wszelkich innych dokumentów w związku
z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) ubezpieczenia uczestników Projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania
szkoleń,
2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
a) dziennik zajęć szkoleniowych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy
zajęć edukacyjnych;
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b) ankiety ewaluacyjne sprzed i po przeprowadzeniu każdego ze szkoleń;
c) protokół z egzaminu wewnętrznego;
d) wszelkie inne dokumenty wymagane przy realizacji projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3) prowadzenia ewidencji obecności osób podczas szkolenia i na bieżąco informowania
Zamawiającego o każdej nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu;
4) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu danego szkolenia:
a) listy obecności na szkoleniu;
b) kopii dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników Projektu,
o których mowa w § 1 ust. 6.
c) pisemnej informacji o wynikach egzaminu wewnętrznego zawierającej imienny wykaz
osób, które uzyskały wynik pozytywny, nie zdały egzaminu bądź do niego nie
przystąpiły;
5) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;
6) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidłowości wykonania Umowy.
14. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia osobie trzeciej.

Prawa Zamawiającego
§3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy w każdym
czasie trwania Umowy.
2. Koordynator Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 7 jest upoważniony do:
1) dokonywania kontroli zajęć szkoleniowych w każdym czasie trwania szkolenia w zakresie przebiegu
i efektywności kursu oraz frekwencji uczestników,
2) uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników Projektu szkolenia, z wyjątkiem egzaminów
państwowych.
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Termin realizacji
§4

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.03.2010 r., zaś termin
zakończenia na dzień 31.12.2010 r.
2. Poszczególne szkolenia objęte niniejszą umową powinny zostać zrealizowane w następujących terminach:
1) szkolenie z zakresu operatora koparko-ładowarki od 01.03.2010 r. – 30.06.2010 r.
2) szkolenie z zakresu spawanie metodą MAG/MIG/TIG od 01.08.2010 r.- 31.12.2010 r.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów, a w szczególności wykonać przedmiot
umowy w terminach ustalonych w ust. 1.

3. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu
doręczenia pisma.

Wynagrodzenie
§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje
…………………….. PLN brutto (słownie: …………………… PLN).

wynagrodzenie

w

wysokości

2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług szkoleniowych określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w niniejszej umowie.
3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników Projektu żadnych dodatkowych opłat służących realizacji
niniejszej umowy.
4. Cena jednostkowa w ramach poszczególnych usług szkoleniowych wynosi, jak poniżej:
1) szkolenie operator koparko-ładowarki ….. pln/szt
2) szkolenie spawanie metodą MAG….. pln/szt
3) szkolenie spawanie metodą MIG ….pln/szt.
4) szkolenie spawanie metodą TIG ….pln/szt
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5. Wynagrodzenie całkowite, jakie zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
będzie wynikało z uzgodnionych cen jednostkowych, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1-10 oraz
ilości uczestników Projektu faktycznie skierowanych przez Zamawiającego na każdy z kursów będących
przedmiotem umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia za świadczone usługi następować będzie sukcesywnie po przeprowadzeniu
każdego ze szkoleń.
7. Fakturę za usługę Wykonawca dostarczy po wykonaniu usługi i pozytywnym jej odbiorze przez
Zamawiającego.
8. Do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć sprawozdanie merytoryczne z realizacji szkolenia oraz
dokumenty wymienione w § 2 według wzorów przekazanych przez Zamawiającego. Brak sprawozdania
i dokumentów wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia do czasu ich doręczenia Zamawiającemu.
9. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
……………………………………
……………………………………
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT i dostarczenia kompletu dokumentów określonych w § 2
niniejszej umowy.

Kary umowne
§6

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytej realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy, tj. niezgodne z umową, ofertą lub specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za nie prowadzenie lub
niekompletne przygotowywanie dokumentacji, o której mowa w § 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc
od dnia wskazanego na jej skompletowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej Wykonawcy
zapłaty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od umowy
§7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
3. Jeżeli Wykonawca nie realizuje zamówienia terminowo pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
w formie pisemnej, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania
umowne nienależycie, Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym naliczając karę
umowną, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym będzie stwierdzona niezgodność
szkolenia z programem szkolenia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
Zmiany umowy
§8
Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem nieważności.
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Postanowienia końcowe
§9

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
3. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
…………………………………

WYKONAWCA
………………………………….

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1;
2. Program szkolenia – załącznik nr 2.
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