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z dnia 201h-03-02 r. Ogloszenie o zamowieniu - Sokdka 

i przeprowadzenie szkolenia dla osbb bezmbotnych 
' zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sok&ce, finansowanych ze Srodkbw Funduszu Pracy w 

nastgpujacym kierunku: Operator sprzetu ... 
Termin sk4adania ofert: 2015-03-09 
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q t  Sokrjlka: Postepowanie o udzielenie zambwienia publicznego na 
.P . . . ptzeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych Zarejestrowanyoh w 

Pawiatowym Uregdzie Prracy w SokoCce finansswanych ze s rodkb  - .-5. -ql 
-3- * \  .* .- \ 4 x4 * Funduszu Pracy 
l'? 

-. Numer ogloszenia: 63430 - 201 5; data zamieszczenia: 20.03.201 5 
OGLOSZENIE 0 UDZlELENlU ZAM~WIENIA - Uslugi 

I I i: 
1 

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. 

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego. i. 

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogkszenia w Biuletynie Zam6wierS Publicznych: tak, numer 

ogbszenia w BZP: 28597 - 2015r. 
5 

Czy w Biuletynie ZamowierS Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: 

nie. 

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

722 90 10, faks 085 722 90 11. 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ/+CEGO: Administracja samorzqdowa. 
I 
i 
i 
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SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA > 4 

& - . . A .  

11.1) Nama nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: ~ostepowinie o udzielenie zambwienia 

publicznego na przeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych Zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzqdzie Pracy w Sok&ce finansowanych ze Srodkow Funduszu Pracy. 
I t 

; ... . ' 11.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi. C, a: I 

11.3) Okredlenie przedmiotu zam6wienia: Przedmiotem zamowienia jest zorganizowanie i I 
I 

przeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzqdzie Pracy w 

Sokdce, finansowanych ze Srodkow Funduszu Pracy w nastqpujqcym kierunku: Operator sprzqtu 

1- , .  cietkiego kl. Ill (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu zamowienia zawiera Zalqcznik Nr 1 CzqSC A do SIWZ. 
%. 

1. Szkolenie pn. Operator sprzetu cieikiego kl. Ill jest finansowane ze Srodkow publicznych. 2. Miejsce 1- d: nkolenia: preferowany powiat sokblski, powiat bialostocki miasto Biatystok. 3. Termin szkolenia: I 
I 
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iajwcze8niej od 23.03.2015r. - najp6iniej do 08.05.2015r., przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC 

" zmiany ww. wskazanych termin6w. 4. Liczba dni szkolenia: max. 32 kolejne dni dla jednej grupy 

szkoleniowej. 5. IloSC uczestnikow szkolen: 15 os6b ogdem, przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC 

zmiany iloSci os6b. Grupa I - operator koparkoladowarki kl. 111: 5 os6b; Grupa II - operator koparki kt. 111: 5 

os6b; Grupa Ill - operator ladowarki kl. 111: 5 os6b. Zajecia teoretyczne dla trzech grup mogq by6 

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

I 
prowadzone razem, o ile pozwala na to zakres realizowanego materidu. 6. Celem intensyfikacji szkoleh 

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

tygodniu, nie mniej nit po 6 godzin zegarowych dziennie, przy czym za godzinq zegarowq uznaje siq: 1 

godzina zegarowa = 45 minut zajqc + 15 minut przerwy. Przerwa pomiqdzy ciqgiem zajqC w jednym dniu 

nie mote by6 dlutsza ni t  15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczqcie nie wczesniej nit o godz. 8.00, 

zakoliczenie nie potniej niz o godz. 18.00. 7. tqczna liczba godzin zegarowych szkolenia przypadajqca na 

1 osobe szkolonq powinna wynosiC: minimum 202 godziny zegarowe, z czego czqsC teoretyczna powinna 

obejmowaC minimum 116 godzin zegarowych, natomiast praktyczna: minimum 86 godzin zegarowych. 8. 

Kadra dydaktyczna powinna posiadaC kwalifikacje, doswiadczenie dotyczqce przedmiotu zambwienia. 9. 

Program szkolenia musi by6 sporzqdzony zgodnie z Modulowymi Programami Szkolenia Zawodowego 
9 

I Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej (www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl)oraz Rozporzqdzeniem 
, g.yJ,.. 
-. Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas 

1 ' -  

eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 1 18 poz. 1263). 10. Osoby bezrobotne, objqte szkoleniem, bqdq mialy prawo do stypendium. 
- lnstytucja szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnik6w szkolenia na sum? ubezpieczenia 

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

11.4) Wspdlny Slownik Zam6wien (CPV): 80.53.00.00-8. 
I 
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SEKCJA Ill: PROCEDURA 

111.1) TRYB UDZlELENlA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony 

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamdwienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej: nie I 
SEKCJA IV: UDZlELENlE ZAMOWIENIA 

IV.l) DATA UDZlELENlA ZAMOWIENIA: 18.03.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

p * ,  

.. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA: 
;? a 

k$ OSrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, ul. Kraszewskiego 117, 26-600 Radom, krajlwoj. 




