
Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje I s ~ u ~ r ~ y c n  vvarunKow Lamowienia: 

www.pupsokolka.pl, pup.sokolka.sisco.info 

Sokolka: Postqpowanie o udzielenie zamowienia publicznego na 
przeprowadzenie szkolen dla osob bezrobotnych Zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzedzie Pracy w Sokolce finansowanych ze srodkow 

Funduszu Pracy 
Numer ogtoszenia: 19893 - 201 5; data zamieszczenia: 13.02.201 5 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ustugi 

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. 

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWlAJqCY 

1. I )  NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzqd Pracy , ul. Kryhska 40, 16-100 Sokolka, woj. podlaskie, tel. 085 

722 90 10, faks 085 722 90 11. 

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pupsokolka.pl, pup.sokolka.sisco.info 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1 . I )  Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Postepowanie o udzielenie zamowienia 

publicznego na przeprowadzenie szkoleh dla os6b bezrobotnych Zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzedzie Pracy w Sokolce finansowanych ze Srodkow Funduszu Pracy. 

11.1.2) Rodzaj zamowienia: uslugi. 

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem zamowienia jest 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osob bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzedzie Pracy w Sokolce, finansowanych ze Srodkow Funduszu Pracy w nastepujqcych kierunkach: 1. 

Vademecum przedsiebiorczoSci (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zamowienia zawiera Zalqcznik Nr 1 

CzeSC A do SlWZ - Czqsc I zamowienia. 2. Operator sprzqtu ciqzkiego kl. Ill (CPV 80530000-8) - opis 

przedmiotu zamowienia zawiera Zalqcznik Nr 2 CzeSc A do SlWZ - CzeSc I1 zamdwienia. Kaidy kierunek 

szkolenia stanowi odrqbnq czqsc zamowienia. 

11.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 80.53.00.00-8. 

11.1.7) Czy dopuszcza siq zlozenie oferty czqsciowej: tak, liczba czqSci: 2. 

11.1.8) Czy dopuszcza siq zlozenie oferty wariantowej: nie. 
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11.2) CZAS TRWANIA ZAM~WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczqcie: 16.03.201 5. 

SEKCJA Ill: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.l) WADIUM 

lnformacja na temat wadium: nie jest wymagane 

111.2) ZALlCZKl 

111.3) WARUNKI UDZlAtU W POSTFPOWANIU ORAZ OPlS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEtNlANlA TYCH WARUNKOW 

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeiel i  przepisy 

prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek, jeSli wykaze on, it posiada wpis do rejestru 

instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wlasciwy ze wzglqdu na siedzibq instytucji 

Wojewodzki Urzqd Pracy (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu 

bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlozonych dokumentbw. 

111.3.3) Potencjal techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, i e  Wykonawca spejnia warunek, jeSli wykaze on, i t  zapewni: 1) 

wyposatenie dydaktyczne i pomieszczenia do potrzeb szkolenia z uwzglqdnieniem bezpiecznych 

i higienicznych warunkow realizacji szkolenia; 2) sale wykladowq dostosowanq do iloSci osbb 

skierowanych , w tym jedno stanowisko komputerowe dla katdego uczestnika szkolenia z 

pelnym legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem w polskiej wersji jqzykowej i dostqpem do 

Internetu. Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu bqdzie dokonana przez 

Zamawiajqcego na podstawie przedlozonych dokumentow. 

111.3.4) Osoby zdolne do  wykonania zam6wienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jesli wykaze on, iz zapewni: 1) kadrq 

dydaktycznq posiadajqcq kwalifikacje i doswiadczenie w prowadzeniu szkolen objqtych 

przedmiotem zamowienia; 2) w przypadku zaistnienia okolicznoSci uniemozliwiajqcych 

przeprowadzenie zajqC osobom wskazanym w ofercie, zapewni kadrq na zastqpstwo o co 

najmniej rbwnorzqdnych kwalifikacjach. Ocena spelnienia warunku udzialu w postqpowaniu 

bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlozonych dokumentbw. 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
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s sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Zamawiajqcy uzna, t e  Wykonawca spelnia warunek, jesli wykate, i t  znajduje siq on w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zambwienia. Ocena spelnienia warunku 

udzialu w postqpowaniu bqdzie dokonana przez Zamawiajqcego na podstawie przedlotonych 

dokumentbw. 

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKlE MAJq DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNlANlA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, opr6cz ~Swiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postqpowaniu naleiy przedlozyk: 

potwierdzenie posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jeteli 

przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania, w szczegblnosci koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustawy, 

naleiy przedlozyc: 

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnobci 

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczekniej nit 

6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 

o udzielenie zambwienia albo skladania ofert; 

wykonawca powolujqcy siq przy wykazywaniu spelniania warunkow udziaiu w postqpowaniu na 

zasoby innych podmiotbw, ktbre bqdq braly udzial w realizacji czesci zambwienia, przedklada takte 

dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 

111.4.2. 

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych 

Jeieli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przed klada: 

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania 

potwierdzajqcy, ie :  

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej nit 6 miesiqcy 

przed uplywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o 
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udzielenie zamdwienia albo skladania ofert; 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczeSniej nit 6 

miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o 

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert; 

111.4.4) Dokumenty dotyczqce przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej 

a lista podmiotow naletqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, t e  nie nalety do grupy 

kapitalowej; 

111.6) INNE DOKUMENTY 

lnne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 

1. Formularz ofertowy wraz z Zalqcznikami na przeprowadzenie zamowienia, sporzqdzony zgodnie z 

zalqcznikiem do SlWZ oraz podpisany przez Wykonawce lub pelnomocnika Wykonawcy. 2.0Swiadczenie, 

ze Wykonawca posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wlaSciwy ze 

wzgledu na siedzibe instytucji Wojewodzki Urzqd Pracy (zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) stanowiqce Zalqcznik Nr 8 do poszczeg6lnych 

formularzy ofertowych. 3.Potwierdzenie przez lnstytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w 

Warszawie - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie 

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeh technicznych do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263) - it Wykonawca mote prowadzik 

szkolenia w zakresie objqtym przedmiotem zamowienia - dotyczy II CzeSci Zamdwienia. 4.Wykaz osob, 

kt6re bqdq wykonywaC zamowienie wraz z informacjami dotyczqcymi wyksztalcenia, kwalifikacji i 

doswiadczenia dotyczqcego przedmiotu zam6wienia oraz, ze zostaly one poinformowane o prowadzeniu 

szkolenia dla osbb bezrobotnych organizowanego przez Powiatowy Urzqd Pracy w Sokolce. 5.W 

przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zambwienia innych podmiotow, niezaletnie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi 

stosunkow, do oferty nalezy dolqczyC dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 3 - 6 SlWZ dotyczqce tych 

podmiotow oraz pisemne zobowiqzania tych podmiot6w do oddania Wykonawcom do dyspozycji 

niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. 6.OSwiadczenie o ilosci 

przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen z zakresu wykonywanego zam6wienia. 7. Certyfikaty jakoSci 

uslug, obejmujqce swoim zakresem przedmiot zamowienia (o ile instytucja je posiada np. akredytacja 

kuratora oswiaty, certyfikat systemu zarzqdzania jakosciq ksztalcenia/szkolenia). 8.Dokument 

potwierdzajqcy zakres przeszkolenia i nabycie kwalifikacji/umiej~tnoSci uprawniajqcych do pracy w 

zakresie objetym szkoleniem zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012r. w sprawie ksztalcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wraz z suplementem zawierajqcym 
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1kreSlone informacje lub innego dokumentu zawierajqcego wskazane informacje. 9.Wz6r Swiadectwa i 

ksiqteczki operatora zgodny z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 201 I r ,  w sprawie 

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeh technicznych do rob6t 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11 8 poz. 1263) - dotyczy II CzeSci Zam6wienia. 

10.Dokumenty potwierdzajqce posiadanie uprawnien/pelnomocnictw os6b skladajqcych ofertq, o ile nie 

wynika to z przedstawionych dokumentbw rejestrowych. 11 .W przypadku skladania oferty wspdlnej, po 

ustanowieniu pelnomocnika, do oferty naleiy dolqczyc pelnomocnictwo do reprezentowania w 

postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZlELENlA ZAMOWIENIA 

IV.l.l) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiqzane z przedmiotem zamowienia: 

I - Cena - 20 

2 - Kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe kadry dydaktycznej - 25 

3 - JakoSC oferowanego programu szkolenia - 25 

4 - Spos6b organizacji zajqC praktycznych - 12 

5 - Posiadanie przez instytucje szkoleniowq certyfikatow jakoSci uslug - 7 

6 - DoSwiadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkolen - 6 

7 - Miejsce szkolenia - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje siq istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian 

Zamawiajqcy dopuszcza motliwoSc zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) Zaistnienia okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych ptzeprowadzenie zajeC osobom wskazanym przez Wykonawce w ofercie na skutek 

nieprzewidzianych okolicznoSci m.in. choroby, zgonu - Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia os6b na 

zastepstwo o co najmniej r6wnotzqdnych kwalifikacjach. 2) Zaistnienia nieprzewidzianych okolicznoSci 

uniemotliwiajqcych przeprowadzenie zajeC w miejscu lub terminie wskazanym przez Wykonawcq w ofercie 

- Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia realizacji przedmiotu zam6wienia w r6wnowatnym miejscu tub 

terminie uzgodnionym z Zamawiajqcym. 3) Zaistnienia okolicznoSci uniemotliwiajqcych skierowanie na 

szkolenie liczby osob ustalonej w umowie, zaletnej od liczby zdolnych do uczestnictwa w szkoleniu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostqpna specyfikacja istotnych warunkow 
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:amowienra: www.pupsokolKa.pl, pup.sokolka.sisco.info 

Specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia moina uzyskac pod adresem: Powiatowy Urzqd Pracy 

w Sok6lce, ul. Krynska 40, stanowisko 5. 

IV.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postqpowaniu lub ofert: 23.02.2015 

godzina 08:15, miejsce: Powiatowy Urzqd Pracy w Sokolce, ul. Krynska 40, pok6j nr 18. 

IV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 

IV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektulprogramu ze Srodkow Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje siq uniewainienie postqpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodkow pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi 

srodkow z pomocy udzielonej przez palistwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), ktore mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czqsci zamowienia: nie 

CZESC Nr: 1 NAZWA: Szkolenie pn. Vademecum przedsiqbiorczoSci. 

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Szkolenie pn. Vademecum 

przedsiebiorczosci jest finansowane ze Srodk6w publicznych. 2. Miejsce szkolenia: miasto Sokolka. 3. 

Termin szkolenia: Grupa I: najwczeSniej od 16.03.2015r. - najpofniej do 03.04.2015r.;Grupa II: 

najwczeSniej od 08.06.201 5r. - najpozniej do 30.06.2015r. Zamawiajqcy dopuszcza motliwoSC zmiany 

terminu realizacji zambwienia. 4. Liczba dni szkolenia: max. 12 kolejnych dni dla jednej grupy 

szkoleniowej. 5.lloSC uczestnikdw szkolen: 25 osob ogolem, przy czym Zamawiajqcy zastrzega 

mozliwoSC zmiany iloSci osob. Grupa 1: 15 osob; Grupa 11: 10 osbb; 6.Celem intensyfikacji szkolen 

oraz przeciwdzialania rozciqgniqciu szkolenia w czasie, zajecia powinny by6 realizowane wg planu 

nauczania obejmujqcego przecietnie nie mniej niz 25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 6 razy w 

tygodniu, nie mniej nit po 6 godzin zegarowych dziennie i nie wiqcej ni t  po 8 godzin zegarowych 

dziennie, przy czym za godzine zegarowq uznaje siq: 1 godzina zegarowa = 45 minut zajqC + 15 

minut przerwy. Przerwa pomiedzy ciqgiem zajeC w jednym dniu nie mote by6 dlutsza niz 15 minut. 

Preferowane godziny zajqC: rozpoczecie nie wczeSniej nit o godz. 8:00, zakonczenie nie p6zniej nit o 

godz. 17:OO. 7.tqczna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadajqca na 1 osobq szkolonq 

powinna wynosie: minimum 56 godzin zegarowych, z czego czeSC teoretyczna powinna obejmowae 

minimum 20 godzin zegarowych, natomiast praktyczna: minimum 36 godzin zegarowych. 

8.Maksymalna liczba godzin zegarowych szkolenia: 70 zegarowych. 9. Kadra dydaktyczna powinna 

posiadaC kwalifikacje, doSwiadczenie dotyczqce przedmiotu zam6wienia. 10. Program szkolenia musi 

by6 sporzqdzony zgodnie z Modulowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i 

Polityki Spolecznej (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) i powinien obejmowac co najmniej 

minimum programowe: 1) Zarzqdzanie firmq: a) Rejestrowanie dzialalnoSci (prezentacja dokument6w 
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oraz instruktat ich wypelniania; ornowienie PKD wraz z konsekwencjami podatkowymi wiqtqcymi siq 

z wyborem konkretnych branz i dzialdw); b) Prawne uwarunkowania prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej (podstawy prawa cywilnego oraz prawa pracy, podstawowe zasady wynikajqce z ustawy 

o swobodzie dzialalnoSci); c) Podstawy wiedzy o zarzqdzaniu organizacjq (informacja i komunikacja, 

sty1 kierowania, proces decyzyjny); d) Prowadzenie negocjacji; e) Zarzqdzanie strategiczne (strategia 

firmy, okreslenie celu, elementy analizy SW0T);f) Wypelnianie dokumentow (ZUS, US itp.) przy 

rejestracji dzialalnosci gosp.; 2) Zarzqdzanie finansami w malej firmie: a) Dokumentacja ksiqgowa i 

uproszczona ewidencja ksiqgowa; b) Ryczalt i karta podatkowa; c) Pelne ksiqgi handlowe; d) 

Zarzqdzanie przeplywem gotbwki; e)  rodl la finansowania dzialalnosci gospodarczej malych firm; f) 

Analiza finansowa firmy; 3) Opracowanie i tworzenie biznes planu: a) Pomysl na biznes; b) Cel, istota i 

uwarunkowania tworzenia biznes planu; c) Elementy biznes planu; d) Zakres i metodologia wykonania 

poszczegblnych czqsci biznes planu; e) Przykladowy biznesplan; 9 Praktyczne warsztaty - pisanie 

wlasnych biznesplanow;4) lnstytucje i system wsparcia przedsiqbiorczosci. ~ r 6 d l a  finansowania 

dzialalnosci: a) MozliwoSci kredytowania; b) Moiliwosci i warunki ubiegania siq o dotacje PUP; c) 

Procedura i Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych srodk6w na podjqcie 

dzialalnosci gospodarczej Powiatowego Urzqdu Pracy w Sokotce; d) lndywidualne konsultacje w 

zakresie analizy formularza WniosekIWniosek korygujqcy o przyznanie Srodkdw na podjqcie 

dzialalnosci gospodarczej stanowiqcego zalqcznik do Regulaminu przyznawania osobom 

bezrobotnym jednorazowych Srodk6w na podjqcie dziatalnosci gospodarczej Powiatowego Urzqdu 

Pracy w Sokolce pod kqtem planowanej dzialalnosci gospodarczej przez uczestnika szkolenia, e) 

Fundusze pozyczkowe w woj. podlaskim. 11. Osoby bezrobotne, objqte szkoleniem, bqdq mialy prawo 

do stypendium. lnstytucja szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnikow szkolenia na 

sumq ubezpieczenia minimum 10.000,00 zl na 1 uczestnika kursu, po otrzymaniu informacji w ww. 

zakresie od Zamawiajqcego. 

2) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 80.53.00.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczqcie: 16.03.2015. 

CZESC Nr: 2 NAZWA: Szkolenie pn. Operator sprzqtu ciqikiego kl. Ill. 

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Szkolenie pn. Operator 

sprzqtu cietkiego kl. Ill jest finansowane ze Srodkbw publicznych. 2.Miejsce szkolenia: preferowany 

powiat sokolski, powiat bialostocki, miasto Bialystok. 3.Termin szkolenia: najwczesniej od 

16.03.2015r. - najpoiniej do 30.04.2015r., przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany ww. 

wskazanych terminow. 4. Liczba dni szkolenia: max. 32 kolejne dni dla jednej grupy szkoleniowej. 

5.lloSc uczestnikow szkoleh: 15 os6b ogolem, przy czym Zamawiajqcy zastrzega mozliwoSC zmiany 

ilosci osob. Grupa I - operator koparkoladowarki kl. 111: 5 osob; Grupa II - operator koparki kl. 111: 5 

osbb; Grupa Ill - operator tadowarki kl. 111: 5 osbb. Zajqcia teoretyczne dla trzech grup mogq bye 
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prowadzone razem, o ile pozwala na to zakres realizowanego materialu. 6.Celem intensyfikacji 

szkoleli oraz przeciwdzialania rozciqgniqciu szkolenia w czasie, zajqcia powinny byc realizowane wg 

planu nauczania obejmujqcego przeciqtnie nie mniej n i l  25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 6 

razy w tygodniu, nie mniej n i l  po 6 godzin zegarowych dziennie, przy czym za godzine zegarowq 

uznaje siq: 1 godzina zegarowa = 45 minut zajeC + 15 minut przerwy. Przerwa pomiqdzy ciqgiem 

zajqc w jednym dniu nie mote byc dlulsza n i i  15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczqcie nie 

wczesniej niz o godz. 8:00, zakonczenie nie poiniej n i l  o godz. 18:OO. 7.lqczna liczba godzin 

zegarowych szkolenia przypadajqca na 1 osobe szkolonq powinna wynosic: minimum 202 godziny 

zegarowe, z czego czeSC teoretyczna powinna obejmowak minimum 116 godzin zegarowych, 

natomiast praktyczna: minimum 86 godzin zegarowych. 8.Kadra dydaktyczna powinna posiadaC 

kwalifikacje, doswiadczenie dotyczqce przedmiotu zamdwienia. 9.Program szkolenia musi bye 

sporzqdzony zgodnie z Modulowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Spolecznej (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z 

dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urzqdzeh technicznych do robbt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11 8 

poz. 1263). 10.0soby bezrobotne, objete szkoleniem, bqdq mialy prawo do stypendium. lnstytucja 

szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnikdw szkolenia na sumq ubezpieczenia 

minimum 10.000,00 zl na 1 uczestnika kursu, po otrzymaniu informacji w ww. zakresie od 

Zamawiajqcego.. 

2) Wspolny Skownik Zam6wien (CPV): 80.53.00.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczqcie: 16.03.2015. 


