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Specyfiacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK~W ZAM~WIENIA 

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego 
na przeprowadzenie szkolen os6b bezrobotnych 

I 
L Nazwa oraz adres zamawiajqcego: 

Powiatowy Ur@ Pracy w Sokace 
ul. Kryhska 40,16-100 S o k a a  
tel. (085) 722 90 10, fax (085) 722 90 11 
http:/~.pupsokolka.pl 
http://~up.sokolka. sisco.info/ 
e-mail: biso@pracagov.pl 
Godziny urz&owania: 8.00 - 14.00 

II. Tryb udzielenia zamdwieniar 

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie pnetargu nieograniczonego o 
szacunkowej p o d j  prog6w ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 
publicznych. 

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie pnepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6h. zm.), przepis6w 
wykonawczych do Ustawy, ogloszenia o zam6wieniu oraz niniejszej SIWZ. 

3. Do czynnoici podejmowanych przez Zamawiajqcego i Wykonawdw w postepowaniu 
udzielenie zam6wienia stosuje siq przepisy powdanej ustawy Prawo zambwiefi 
publicznych oraz aktbw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawac 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
1964r.Nr 16,poz.93,zp6h.an.). . . t  8% 

.-5$.-7T$-( 4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Wanmk6w Zam6wiema. ,-.a, 
r / 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicmych (Dz. U. z 2007r. 
223, poz. 1655 z p6h.  zm.). 

b) Rozporzqbde Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaj6w 
du,kument6wY jakich moke &gM zamawiajqcy od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogq by6 sMadane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z p6h.  zm.). 

c) Rozpom&enie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie 
h s u  zlotego w stosunku do euro stanowiwego pc meliczania 

. f -5zmwhvieh publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241, poz. 1. ,, 
I 



Specyfakacia Zstohrych Wbrunkdw Zamdwienia 

pis pnedmiotu zarnbwienia 

Przedrniotem zam6wienia jest zorganizowanie i 
bezrobotnych, finansowanych ze Srodk6w 
Spolecznego, w nastepujqych kierunkach: 

1) Dzialalno$C gospodarcza od podstaw (CPV 80530000-8) - opis przedmio 
. zam6wienia zawiera Zalqznik Nr 1 CzqSC A do SIWZ - Czq$C I zam6wienia; 

2) ABC pnedsiqbiorao6ci z modulem 
opis przedmiotu zdwien i a  zawiera Zdqznik Nr 2 CzqSC A do SIWZ - Czq$C 

- zarnbwienia; 

3) Operator spnqtu cipkkiego (Op 
ladowarki kl. III) (CPV 805300 

: Zalqznik Nr 3 CqSC A do SIWZ - Cq$C III zarnbwienia; 

4) Robotnik drogowy (Robotnik drogowy i Robotnik z elementami ukladania kostki 
-a - brukowej) (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zdqznik Nr 4 
; . - , .I CqSC A do SIWZ - CqiC JY zambwienia; 

5) Tynkan elewacji zewnqtnnych - docieplanie budynkbw (CP 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zdqcznik Nr 5 CqSC A do SIWZ - Cze 
zambwienia; 

6) Spawanie stali metodq MIG/MAG (Spawanie stali metodq MIG i Spawanie stali 
metodq MAG) (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zdqznik 
Nr 6 CzqSC A do SIWZ - CqSC VI zambwienia; 

) Spnedawca-fakturzysta z modulem profesjonalnej obshgi klienta 
(CPV 80510000-2) +pis przedmiotu zam6wienia zawiera Zdqcznik Nr 7 CqSC A do 
SIWZ - Cq$C WI zambwienia; 

8) Cukiernik-ciastkan (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera 
Zalqcznik Nr 8 CzqSC A do SIWZ - Czq$C VIII zambwienia; 

9) Prawo jazdy kategorii C, C+E, D od B i D od C (CPV 80530000-8) - opis 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqznik Nr 9 CqSC A do SIWZ - CzqiC M 

10)Kuchan z modulem zdobienia potraw i carviugu (CPV 80530000-8) - opis 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zdqcznik Nr 10 CqSC A do SIWZ - Czqic? X 

Kaidy kierunek szkolenia stanowi odrebnq czqLC zamhwienia. 

2. Zamawiajqy dopuszcza mokliwo.46 skladania ofert cz@ciowych 
AoQC oferty cqSciowe na jedm lub wiqcej czqSci zam6wienia. 
Aokone w odrebnei kopercie dla W e - i  czeSci zam6wienia. 

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mokliwoki skladania ofert wariantowych i r6wnowaknych. 

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza moAiwoSci powienenia przez Wyko 
lub cdogci zam6wienia podwykonawcom. 

qcy nie dopuszcza moAiwoSci udzielania zam6wieri uzupelniajqych. 


























