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OGLOSZENIE O UDZlELENlU ZAM~WIENIA - Uslugi 1 

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. 

Ogloszenie dotyczy: zambwienia publicznego. 
I 
I 

Czy zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wieh Publicznych: tak, numer 

ogloszenia w BZP: 19893 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zam6wieh Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: 

nie. 

SEKCJA I AMAWIAJACY 

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

722 90 10, faks 085 722 90 11. 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJqCEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: Postqpowanie o udzielenie zam6wienia 

publicznego na ptzeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych Zarejestrowanych w Powiatowym 

Urredzie Pracy w Sokace finansowanych ze Srodk6w Funduszu Pracy. 

11.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi. 

11.3) Okreslenie przedmiotu zamdwienia: Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Utzqdzie Pracy w 

Sokdce, finansowanych ze Srodk6w Funduszu Pracy w nastqpujqcym kierunku 1. Vademecum 

przedsiebiorczoSci (CPV 80530000-8) - opis ptzedmiotu zamowienia zawiera Zalqcznik Nr 1 CzeSC A do 

SlWZ - CzeSC I zamowienia. 1. Szkolenie pn. Vademecum ptzedsiqbiorczoSci jest finansowane ze Srodkow 

publicznych.2. Miejsce szkolenia: preferowany powiat sok6lski, powiat bialostocki, miasto Bialystok. 3. 



- Tarmin szkolenia: Grupa I: najwczeSnlej od 16.03.2015r. - najp6tniej do 03.04.2015r.;Grupa II: 

najwczeSniej od 08.06.2015r. - najpdzniej do 30.06.201 5r. Zamawiajqcy dopuszcza motliwoSC zmiany 

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

5, lloSC uczestnik6w szkolen: 25 os6b ogblem, przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany iloSci 

osbb. Grupa 1: 15 os6b; Grupa 11: 10 os6b. 6. Celem intensyfikacji szkolefi oraz przeciwdzialania 

rozciqgniqciu szkolenia w czasie, zajqcia powinny byC realizowane wg planu nauczania obejmujqcego 

przeciqtnie nie mniej nit 25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 6 razy w tygodniu, nie mniej ni t  po 6 

godzin zegarowych dziennie i nie wigcej nit po 8 godzin zegarowych dziennie, przy czym za godzinq 

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

zajqC w jednym dniu nie mote bye dlutsza nit 15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczqcie nie 

wczeSniej niz o godz. 8.00, zakohczenie nie p6zniej nit o godz. 17.00. 7.1qczna liczba godzin zegarowych , 

szkolenia przypadajqca na 1 osobq szkolonq powinna wynosiC: minimum 56 godzin zegarowych, z czego 

czqSC teoretyczna powinna obejmowaC 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 oraz instruktat ich wypelniania; omowienie PKD wraz z konsekwencjami podatkowymi 

wiqtqcymi siq z wyborem konkretnych branz i dzial6w); b) Prawne uwarunkowania prowadzenia 

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

ustawy o swobodzie dzialalnobci); 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 dokument6w (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 

prreplywem gotdwki; e) h d l a  finansowania dzialalnoSci gospodarczej malych firm; 9 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 poszczeg6lnych 

czqSci biznes planu; e) Przykladowy biznesplan; f) Praktyczne warsztaty - pisanie wlasnych biznesplanbw; 

4) lnstytucje i system wsparcia przedsiqbiorczoSci. tr6dla finansowania dzialalnoSci: a) MotliwoSci 

kredytowania; b) MotliwoSci i warunki ubiegania siq o dotacje PUP; c) Procedura i Regulamin 

przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych Srodkbw na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej 

Powiatowego Urzqdu Pracy w Sokdce; d) lndywidualne konsultacje w zakresie analizy formularza 

WnioseWniosek korygujqcy o przyznanie Srodkow na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej stanowiqcego 

zalqcznik do Regulaminu przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych Srodkbw na podjgcie 



dzialalnobci gospodarczej Powiatowego Urzedu Pracy VJ Sokace pod kqtem planowanej dzialalnoc.-; 

~spodarczej przez uczestnika szkolenia e) Fundusze potyczkowe w woj. podlaskim. 11. Osoby 

bezrobotne, objqte szkoleniem, bqdq mialy prawo do stypendium. lnstytucja szkoleniowa jest obowiqzan; 

do ubezpieczenia uczestnikdw szkolenia na sumq ubezpieczenia minimum 10.000,OO zl na 1 uczestnika 

kursu, po ottzymaniu informacji w ww. zakresie od Zamawiajqcego. 

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

SEKCJA Ill: PROCEDURA 

I )  TRYB UDZlELENlA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony 

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

:amowienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej: nie 
. : .  i , .  . .  

SEKCJA IV: UDZlELENlE ZAMOWIENIA 

CzgSc NR: 1 Nazwa: Szkolenie pn. Vademecum przedsiebiorczoSci 

IV.l) DATA UDZlELENlA ZAM~WIENIA: 12.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

1v.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAM~WIENIA: 
1 

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michabwski, ul. Przelqcz 51, 60-1 15 Poznah, krajfwoj. 

wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartosc zamowienia (bez VAT): 18750,OO PLN. 

IV.6) INFORMACJA 0 CENlE WYBRANEJ OFERTY ORAZ 0 OFERTACH Z NAJNIZSZ~ I 

NAJWSZ~ C E N ~  

Cena wybranej oferty: 12075,OO 

Oferta z najnizszq cenq: 9300,OO I Oferta z najwyiszq cenq: 12175,OO 

Waluta: PLN. . 
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