
C&lu,szenie pow/pzane: 

ni. 17971-2009 z dnia 2009-01-26 r. Ogloszenle o zambwieniu - Sokdka 

t 
I 

mbwlcnla jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleli dla osbb bezrobotnych, finansowanyck 
Fu duszu Pracy i EuropejsMego Funduszu Spoleanego, w nastepufqcych kierunkach: 1) Dzialalno& 

gawaBs,m d... .j ; 1 
Termln skfadamia ofert: 2009-02-09 

Nurner ogloozenia: 14268 - 2009; data zamieszczenia: 02.02.2009 

Ogkszenie dotyczy: Ogloszenia o zamowieniu. 

lnformacje o zmienianym ogkszeniu: 27971 - 2009 data 26.01.2009 r. 

1.1) NAZWq I ADRES: Powiatowy Urzqd Pracy, ul. Kryhska 40, 16-100 Sokdka, woj. podlaskie, tel. 00- 

722 90 10, MX. 085 722 90 11. I 
11.1) Teket, ICtbry nalefy smienic: 

I 
Mi~&ce, $v kt6rym rnajduje sig zrnieniany tekst: zalqczn. I. 

W og#~s~;eniu jest: CZ@C Nr: 6 NAZWA: Szkolenie: Spawarrie metodq MIG 1 MAG. 1) Krbtki opis iz@ 7 

wskazaniem wielkotci lub zakresu zambwienia: Szkolenie pn. Spawanie stali metodq MIG 1. Miejscq 

szkdenig; preferowane: miasto Bialystok lub Sok6lka. 2. Termin szkolenia: kwiecien - I p & w  maja .: 

2009 r&j. 3. Liczba dni szkolenia: max. 25 kolejnych dni dla jednej grupy szkoleniowej. 4. lb&kB-# 

u c ~ n i k ~ w  szkolenia: minimum 8 osob. 5. Zajecia odbywac siq powinny w 1 grupie szkoleniawej. 6.. 
I 

C m 'mhayfikacji szkolen oraz przeciwdzialania rozciqgnieciu szkolenia w czasie, zajqcia powinny' 
I 

by& rsalkbwane wg planu nauczania obejmujqcego przecietnie nie mniej ni t  30 godzin zegarowych \81 

tygodniu ten. 4 - 6 razy w tygodniu, nie wiqcej nit po 8 godzin. 7. tqczna liczba godzin lekcyjnych .. 

szkolenia:przypadajqca na 1 osobe szkolonq powinna wynosit: minimum 151 godzin, z czego czesC 

I 
tewetyczna powinna obejmowad minimum 31 godzin, natomiast praktyczna: minimum 120 godzin. 8. 

lnstytucja szkoleniowa powinna posiadac atest w zakresie prowadzenia szkoleh spawalni-h zgoc)r'li 1 
. I 

z VVyLycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz licencjq lub jednorazowq zgadq FM 

egzsminowanie spawaczy po kursach w zakresie spawania. 9. Program szkolenia musi by& spsrzqw y 

$ Dlodubwymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Spoleczne, 

(wunr.4dardyiszko1enia.praca.~ov.p1) oraz obowiqzujqcymi Wytycznymi Instytutu Spawalnidwa w 
' 

~ I i i l c = ~ ~  10. Kadra dydaktyczna powinna posiadak kwalifikacje i dotwiadczenie w prowadz-it 

I 



' '1 
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szkoleri objetych przedmiotem zambwienia oraz przeprowadziC co najmniej dwa kursy z zakresu 1 
przedmiotu zam6wienia. Szkolenie pn. Spawanie stali metodq MAG 1. Miejsce szkolenia: preferowane: 

miasto Bia#ystok lub Sok&ka. 2. Termin szkolenia: najwczeSniej od : kwiecieri - I polowa maja 2009 roku. 

3. Liczba dni szkolenia: max. 25 kolejnych dni dla jednej grupy szkoleniowej. 4. lloSC uczestnikdw 

szkolenia: minimum 16 osbb. 5. Zajecia odbywaC sie powinny w 2 grupach szkoleniowych. 6. Celem 

intensyfikacji szkoleri oraz przeciwdzialania rozciqgnieciu szkolenia w czasie, zajecia powinny by6 

realizowane wg planu nauczania obejmujqcego przecietnie nie mniej ni t  30 godzin zegarowych w I 
tygodniu tm. 4 - 6 razy w tygodniu, nie wiecej nit po 8 godzin. 7. tqczna liczba godzin lekcyjnych 

szkolenia przypadajqca na 1 osobe szkolonq powinna wynosiC: minimum 145 godzin, z czego czeSC 

I 

teoretycznh powinna obejmowat minimum 25 godzin, natomiast praktyczna: minimum 120 godzin. 8. I 
lnstytucja szkoleniowa powinna posiadak atest w zakresie prowadzenia szkolen spawalniczych zgodnk 

z Wytycznymi lnstytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz licencjq lub jednorazowqzgode na 
I 

egzaminowanie spawaczy po kursach w zakresie spawania. 9. Program szkolenia musi bye sporzqdzon 

zgodnie z Modulowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej 

(www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl) oraz obowiqzujqcymi Wytycznymi lnstytutu Spawalnictwa w 

Gliwicach. 10. Kadra dydaktyczna powinna posiadac kwalifikacje i dogwiadczenie w prowadzeniu 

i 
szkolen ogqtych przedmiotem zambwienia oraz przeprowadzic co najmniej dwa kursy z zakresu 

przedmiotu zarnbwienia.. 2) Wspblny Slownik ZambwierS (CPV): 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub 

termin wybnania: Rozpoczecie: 01.04.2009.. 

W ogkszdniu powinno byc: C Z ~ S ~  Nr: 6 NAZWA: Szkolenie: Spawanie metodq MIG / MAG. 1) KrMk 

opis ze wskazaniem wielkoSci lub zakresu zambwienia: Szkolenie pn. Spawanie stali metodq MlG 1. 

Miejsce szkolenia: preferowane: miasto Bialystok lub Sokblka. 2. Termin szkolenia: kwiecieri - I pdowa 

maja 2009 roku. 3. Liczba dni szkolenia: max. 25 kolejnych dni dla jednej grupy szkoleniowej. 4. IloSC 

uczestnikW szkolenia: minimum 8 osbb. 5. Zajecia odbywaC sie powinny w 1 grupie szkolenlowej. 6. 

Celem intensyfikacji szkoleh oraz przeciwdzialania rozciqgnieciu szkolenia w czasie, zajecia powinny 

by6 realizowane wg planu nauczania obejmujqcego przecietnie nie mniej ni t  30 godzin zegarowych w 

tygodniu tzn. 4 - 6 razy w tygodniu, nie wiecej nit po 8 godzin. 7. tqczna liczba godzin lekcyjnych 

szkolenia przypadajqca na 1 osobe szkolonq powinna wynosiC: minimum 151 godzin, z czego czeSC 

teoretyczna powinna obejmowak minimum 31 godzin, natomiast praktyczna: minimum 120 godzin. 8. 

lnstytucja szkoleniowa powinna posiadak atest w zakresie prowadzenia szkoleri spawalniczych zgodnie 

z Wytycznymi lnstytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub nadzor szkoleri dla spawaczy przez instytucje 

nadzorowane przez ministra wiaSciwego do spraw gospodarki oraz licencje lub jednoramqkgode lub 

inne uprawnienia do egzaminowania spawaczy po kursach w zakresie spawania weddug mmy PN- 

287-1.9. yrogram szkolenia musi bye sporzqdzony zgodnie z Modulowymi Programami 6zkiolenia 

Zaewodouvego Ministerstwa Pracy i Polityki Spdecznej (www.standardyiszko1enia.praca.gov.pl) oraz 

~w iqzu j4cymi  wytycznymi w ww. zakresie. 10. Kadra dydaktyczna powinna posiadaC kwaliflkacje i 

http:llbzpO.~o~al.uzp.go~.pl/index.php?ogloszenie=slow&pozyc~a=I4268&rok=200... 2009-02-0 












