
NIP. 
)gloiszenie powiqzane: 1 
Ogloszenie nr 136040-2015 z dnia 2015-06-08 r. Ogtoszenie o zarnbwieniu - Sok6lka 

! edmiotern zamowienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych i 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Sokolce finansowanego w rarnach projektu Aktywizacja osbb 

rntodych pozostajqcych bez pracy w.. . 
Termin sktadania ofert: 2015-06-16 i 

e Sokolka: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na , 

. przeprowadzenie szkolenia dla osob bezrobotnych zarejestrowanych w 
*. 
>,&, . . +?., Powiatowym Urzqdzie Pracy w Sokolce finansowanego w ramach 
b- '  , I projektu Aktywizacja os6b mtodych pozostajqcych bez pracy w 

powiecie so kols kim (I) pn. A ktywna mlodziez wspoMinansowanego ze 

Srodkow EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwoj 2014-2020 - 0 s  priorytetowa: I. Osoby mlode na rynku pracy, 
Dzialanie 1 .I Wsparcie osob mlodych pozostajqcych bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddzialanie I .1.1 Wsparcie udzielane z EFS 

Numer ogloszenia: 99459 - 201 5; data zamieszczenia: 03.07.201 5 
OGtOSZENlE 0 UDZlELENlU ZAMOWIENIA - Uslugi 

ramieszczanie ogloszenia: o bowiqzkowe. 

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 

C r y  zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wieii Publicznych: tak, numer 

ogloszenia w BZP: 136040 - 201 5r. 

.. . . Czy w Biuletynie Zam6wiett Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: 
t' ,. ufi ':,? , nie. 
t'::. ' 
4; .. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

,. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzqd Pracy, ul. Kryliska 40, 16-1 00 Sokdka, woj. podlaskie, tel. 085 

722 90 10, faks 085 722 90 11. ! 
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. 

I 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

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

publicznego na przeprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

. . !!' ' Urzedzie Pracy w Sokdce finansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b mlodych pozostajqcych be 

pracy w powiecie sok6lskim (I) pn. Aktywna mlodziez wsp6lfinansowanego ze Srodk6w EFS, w ramach 

' .ogramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS priorytetowa: I. Osoby mlode na ryr 
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p/acy, Dzialanie 1,l Wsparcie os6b mlodych pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z EFS. 

11.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi. 

11 3) OkreBlenie przedmiotu zambwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest zorganizowanie i 

p h eprowadzenie szkolenia dla os6b bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzqdzie Pracy w 

Sokdce finansowanego w ramach projektu Aktywizacja os6b mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie 

sok6lskim (I) pn. Aktywna mlodziei wsp~nansowanego ze Srodkbw Europejskiego Funduszu 

Spdecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS priorytetowa: I. 

Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie osbb mlodych pozostajqcych bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddzialanie 1 .I .I Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spdecznego 

w nastqpujqcym kierunku: Vademecum ptzedsiqbiorczoSci (CPV 80530000-8) - opis przedmiotu 

zamdwienia zawiera Zalqcznik Nr 1 CzeSC A do SlWZ . 1. Szkolenie pn. Vademecum przedsiebiorczoSci 

jest finansowane w ramach projektu Aktywizacja osbb mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie 

sokolskim (I) pn. Aktywna mlodziei wspMinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu 

Spdecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 - OS priorytetowa: I. 

Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1 . I  Wsparcie osob mlodych pozostajqcych bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spdecznego. 
5;. 2. Miejsce szkolenia: preferowane: miasto Sokblka. 3. Termin szkolenia: najwczesniej od 06.07.2015r. - 

najp6iniej do 31.07.2015r., przy czym Zamawiajqcy zastrzega motliwoSC zmiany ww. wskazanych 

termin6w. 4. Liczba dni szkolenia: max. 12 kolejnych dni. 5. IloSC uczestnikbw szkoleh: 15 os6b ogdem, 

p ~ y  czym Zamawiajqcy zastrzega mozliwoSC zmiany ilosci os6b. 6. Celem intensyfikacji szkoleri oraz 

przeciwdziatania rozciqgnieciu szkolenia w czasie, zajecia powinny bye realizowane wg planu nauczania 

obejmujqcego przecietnie nie mniej nit 25 godzin zegarowych w tygodniu tzn. 4 - 6 razy w tygodniu, nie 

mniej nit po 6 godzin zegarowych dziennie i nie wiqcej nit po 8 godzin zegarowych dziennie, przy czym za 

godzine zegarowq uznaje siq: 1 godzina zegarowa = 45 minut zajeC + 15 minut przerwy. Przefwa pomiqdzy 

ciqgiem zajeC w jednym dniu nie moze bye dluisza n i i  15 minut. Preferowane godziny zajqC: rozpoczqcie 

nie wczeSniej ni t  o godz. 8:00, zakohczenie nie p6iniej nit o godz. 17:OO. 7. lqczna 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 

zambwienia. 10. Sala wykladowa powinna by6 dostosowana do iloSci os6b skierowanych na szkolenie, w 

tym jedno stanowisko komputerowe dla kaidego uczestnika szkolenia z pelnym legalnym, 

;,- 
li~encjonowanym oprogramowaniem w polskiej wersji jqzykowej i dostqpem do Internet~. 11. Wymagane 

minimum programowe powinno zostaC zrealizowane w ciqgu 56 godzin zegarowych. Dodatkowe 

zagadnienia w ramach rozszerzenia programu szkolenia ponad wymagane minimum programowe - jeteli 
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zdstanq p~ewidziane- powinny zostaC w ramach godzin dodatkowych. Dodatkowe 

zagadnienia wraz z godzinami dodatko bye wyszczeg6lnione w Zalqczniku Nr 3 do 

fwmularza ofertowego Plan nauczania szko~enia. 12. Program szkolenia musi bye sporzqdzony zgodnie z 

Modulowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Spdecznej 
I 

(w.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) i bowinien obejmowak co najmniej wymagane minimum 
I 

pfogramowe: 1) Zarzqdzanie firmq: a) Rejestrowanie dzialalnoSci (prezentacja dokumentdw oraz instruktat 

ich wypelniania; omdwienie PKD wraz z kpnsekwencjami podatkowymi wiqtqcymi siq z wyborem bq konkretnych bran2 i dzialdw); b) Prawne Uwarunkowania prowadzenia dziala1noM.i gospodarczej (podstawy 

prawa cywilnego oraz prawa pracy, podstbwowe zasady wynikajqce z ustawy o swobodzie dzia4alnoSci); c) 

Podstawy wiedzy o zatzqdzaniu organizakq (informacja i komunikacja, sty1 kierowania, proces decyzyjny); 

d) Prowadzenie negocjacji; e) zarzqdzanie strategiczne (strategia firmy, okreSlenie celu, elementy analizy 

SWOT); t) Wypelnianie dokumentdw (ZU$. US itp.) ptzy rejestracji dzialalnoSci gorp.; 2) Zatzqdzanie 

I finansami w malej firmie: a) ~okumentacjg ksiqgowa i uproszczona ewidencja ksiqgowa; b) Rycza& i karta 
I 

podatkowa; c) Pelne ksiqgi handlowe; d) arzqdzanie przeplywem got6wki; e) trddla finansowania t 
dzidalnoSci gospodarczej malych firm; 9 bnaliza finansowa firmy; 3) Opracowanie i tworzenie biznes 

planu: a) Pomysl na biznes; b) Cel, istota / uwarunkowania tworzenia biznes planu; c) Elementy biznes 

planu; d) Zakres i metodologia wykonaniaposzaeg61nych czqsci biznes planu; e) Przykladowy biznesplan; 

9 Praktyczne wanztaty - pisanie wlasnyc( biznesplanbw; 4) lnstytucje i system wsparcia 

pf2edsiqbiorczohi. tr6dla finansowania dzialalno~ci: a) MotliwoSci kredytowania; b) Motliwosci i warunki 

ubiegania siq o dotacje PUP; c) Proceduri i Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym 

jednorazowych Srodk6w na podjqcie dzialhlnoSci gospodarczej Powiatowego Urzqdu Pracy w Sokdce; d) 
I 

lndywidualne konsultacje w zakresie analiky formularza WnioseWniosek korygujqcy o przyznanie 

trodk6w na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej stanowiqcego zdqcznik do Regulaminu peyznawania 

osobom bezrobotnym jednorazowych Srodk6w na podjqcie dzialalnoSci gospodarczej Powiatowego Urzqdu 
I 

Pracy w Sokdce pod kqtem planowanej dkialalno~ci gospodarczej przez uczestnika szkolenia. e) 
I 

Fclndusze potyczkowe w woj. podlaskim. fl3. Osoby bezrobotne objqte szkoleniem bqdq mialy prawo do 
I 

stypendium. lnstytucja szkoleniowa jest obowiqzana do ubezpieczenia uczestnikdw szkolenia na sumq 

ubezpieczenia minimum 10.000,OO zl na 11 uczestnika kursu, po otrzymaniu informacji w ww. zakresie od 
I 

Zamawiajqcego.. I I 

11.4) Wspdlny SIownik Zam6wien (CPV)I 80.53.00.00-8. 

- 1: 
I 

SEKCJA Ill: PROCEDURA I 

I 

111.1) TRYB UDZlELENlA ZAMOWIENIA: Ptzetarg nieograniczony 

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamdwienie dotyczy projektulprogramu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: tak, 

I projektlprogram: Szkolenie pn. Vademecum przedsiqbiorczoSci bqdzie realizowane w ramach projektu 



ez pracy w pawlecie s pn. Aktywna mlodziet 

e 9rodk6w EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wedza Edukacja Rozw6j 1 
I 

2014-2020 - OS priorytetowa: I. Osoby mlode na rynku pracy, Dzialanie 1.1 Wsparcie os6b mlodych 1 

pozostajqcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z EFS. 1 
I 

I 
i 

SEKCJA IV: UDZlELENlE ZAMOWIENIA I 
IV.l) DATA UDZlELENlA ZAMOWIENIA: 02.07.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMAWn' ' ̂ ""'- 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6. 

..;; :' IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAM~WIENIA: 
i 
I 
1 

it".".'. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski, ul.Przelqcz 51, 60-1 15 Poznafi, krajlwoj. +'. ! wielkopolskie. 

, N.5) Szacunkowa wartoSC zambwienia (bez VAT): 11250,OO PLN. 

- IV.6) INFORMACJA 0 CENlE WYBRANEJ OFERTY ORAZ 0 OFERTACH Z N A J N I ~ S ~  I 
I 

p&,' . .. .., I Cena wybranej oferty: 6247.50 
' f ' *  - I . .  , . * 1 

'I ( Oferta z najniiszq cenq: 51 07.20 1 Oferta z najwyiszq cenq: 1521 0.00 
P 

. " I .  . I 


