
FOWIAT OWY URZ4D PRACY 
111-10'0 SakHkr, wi .  Kryhskr 40 

LT. 08s 722-90-1 0 
fax 085 722-90-11 

USP 545-1 0-32-538 SokMa, 13 luty 200% 

w postepowaniu o udzielenie zamiwienia publicznego 
na przeprowadzenie szkoleii osib bezrobotnych 

I. Nazwa oraz adres zamawiajqcego: 

Powiatowy Uxzqd Pracy w Sok64ce 
ul. Kryhska 40,16-100 Sokma 
tel. (085) 722 90 10, fax (085) 722 90 11 
http://www.pupsokolka.pl 
h~://vup.sokolka.sisco.info/ 
e-mail: biso@praca.gov.pl 
Godziny urzqdowania: 8.00 - 14.00 

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie pnetargu nieogranimnego o wartoBci 
szacunkowej ponizej progdw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zarnbwieh 
publicznych. 

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zam6wieh publicznych @z. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6h.  zm.), przepis6w 
wykonawczych do Ustawy, ogloszenia o zam6wieniu oraz niniejszej SIWZ. 

3. Do czynnoBci podejmowanych przez Zarnawiajqcego i Wykonawcbw w postepowaniu 
I 8 o udzielenie zam6wienia stosuje siq przepisy powolanej ustawy Prawo zarn6wieti 

publicznych oraz akt6w wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6in. zm.). 

4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia: 

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

b) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaj6w 
dokument6w, jakich moze iqda6 zamawiajqcy od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokurnenty mogq by6 skladane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z p6h.  zm.). 

c) Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie 
Bredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczania 
wartoici zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 24 1, poz. 1763). 
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III. Opis pnedmiotu zambwienia 

1. Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleh dla os6b 
bezrobotnych, finansowanych ze irodkdw Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu 
Spdecznego, w nastepujqcych kierunkach: 

1) Robotnik drogowy (Robotnik drogowy i Robotnik z elementami uMadania kostki 
brukowej) (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcmik Nr 1 
CzqiC A do SIWZ - -4 I zambwienia; 

2) Tynkan elewacji zewngtaznych - docieplanie budynkdw (CPV 80530000-8) - opis 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zabcnik Nr 2 CzqSC A do SIWZ - Cz@d I1 
zambwienia; 

3) Prawo jazdy kategorii C, C+E, D od B i D od C (CPV 80530000-8) - opis 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcznik Nr 3 CzqiC A do SIWZ - Cz@C III 
zambwienia; 

4) Kuchan z modulem zdobienia potraw i carvingu (CPV 80530000-8) - opis 
przedmiotu zam6wienia zawiera Zalqcznik Nr 4 CzqSC A do SIWZ - Cz@4 IV 
zambwienia. 

Ka2dy kierunek szkolenia stanowi odrqbnq &4 zambwienia. 

2. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoiC skladania ofert cz~iciowych. Wykonawca moze 
zlozyC oferty czqiciowe na jednq lub wiqcej cz~ ic i  zam6wienia. Ofertv powinnv bvC 
zloione w odrebnei ko~ercie dla kaidei czeici zambwienia. 

3. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoici skladania ofert wariantowych i r6wnowainych. 

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoSci powienenia przez Wykonawcq wykonania czqici 
lub caloici zam6wienia podwykonawcom. 

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwoici udzielania zamdwieh uzupehiajqcych. 

6. Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiajqcy 
nie przewiduje aukcji elektronicznej i nie be& zwr6cone Wykonawcy koszty udziahx 
w postqpowaniu. 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca zobowimny jest sporzqdzib ofertq i zrealizowd szkolenia z naleiytq 

starannoicig z zachowaniem obowipjqcych przepis6w prawa, w tyrn dotyczqcych 
zakresu i warunk6w szkoleh oraz na warunkach okreilonych w zalqczonych wzorach 
um6w; 

2) Ustalenia i decyzje dotyczqce wykonywania zamdwienia uzgadniane bqdq przez 
Zarnawiajqcego z Wykonawcq lub z ustanowionyrn przedstawicielem Wykonawcy; 

3) Wykonawca winien okrdliC telefony kontaktowe i numery fax oraz inne ustalenia, 
niezbqdne dla sprawnego i texminowego wykonania zam6wienia; 

4) Zarnawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody wyrzqdzone przez Wykonawcq 
podczas wykonywania przedmiotu zam6wienia. 


























