
 
 

„Nowe szanse - wracamy na rynek pracy II”  
Projekt partnerski Gminy Płużnica i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica,  

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

Płużnica, 30.08.2021 r. 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

 

zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  
w ramach projektu „Nowe szanse - wracamy na rynek pracy II”. 

 
 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń zawodowych: 

- Animator lokalny – 1 osoba 

- Koparko-ładowarka – 1 osoba 

- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy- 4 osoby 

- Pracownik biurowy – 1 osoba 

- Stylizacja rzęs – 1 osoba 

- Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych – 1 osoba 

- Opiekunka dziecięca – 4 osoby 
 

W przypadku konieczności posiadania na zajęciach praktycznych odzieży lub obuwia ochronnego – 

wykonawca zobowiązany jest zapewnić odzież i/lub obuwie ochronne.  

 

Wykonawca jest zobowiązany wydać Uczestnikom: 

-  zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia - na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

- certyfikat egzaminu zewnętrznego /o ile zostanie przeprowadzony/ lub certyfikat z opisem efektów 

kształcenia  

 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia stanowiącą: 

• Dziennik zajęć na wzorze dostarczonym od Zamawiającego; 

• Listy obecności na wzorze dostarczonym od Zamawiającego; 

• Dokumentację przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego. 

• Protokół odbioru odzieży ochronnej jeśli została wydana  

 

Harmonogram szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

2. Wymiar godzinowy szkolenia uzależniony jest od programu szkolenia i przepisów prawa. 

 

3. Na koszty kursów/szkoleń składa się: 

- badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia określonego kursu  

- wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, 

- koszt wynajmu sali wykładowej, 

- zapewnienie poczęstunku: przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem (ciastka, cukierki), zajęcia 
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powyżej 6 godz. obiad (zupa + drugie danie + sok) 

- koszt pomocy dydaktycznych, które przechodzą na własność Uczestników projektu, 

- koszt ubezpieczenia NNW Uczestników projektu, 

- koszty egzaminów.  

4. Liczba uczestników szkoleń może ulec zmianie 

5. Programy szkoleń muszą bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub 

prowadzić do uzyskania umiejętności i kompetencji oraz kończyć się będą egzaminami  

potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji. 

6. Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowo-wykładowymi z aktywizującymi metodami 

nauczania. 

7. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo zagrożone ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

 

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej 

opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie 

potwierdzające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 

 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Trenerzy prowadzący każde szkolenie muszą posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub 

certyfikat/zaświadczenie lub inny dokument umożliwiający prowadzenie danego szkolenia, przy czym 

minimalne doświadczenie zawodowe trenera w danej dziedzinie nie będzie krótszy niż 2 lata. 

Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania. 

 

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania 

powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do zapytania. 

 

d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania 

powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do zapytania. 
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e) Realizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego co do liczby godzin 

szkolenia oraz programu zgodnie z przepisami prawa. Warunek zostanie uznany za spełniony,  

w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. 

 

2.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani 

kapitałowo i osobowo z zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania  

 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

 

październik 2021  r.  – styczeń 2022 r.  

Szkolenia/kursy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, po około 8 godz. 

lekcyjnych dziennie. Konkretne terminy i godziny szkoleń/kursów będą ustalane w uzgodnieniu 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach przedziału czasowego wskazanego powyżej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek 

wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego. 

 

IV. Miejsce wykonywania zlecenia: 

 

Szkolenia zawodowe - teren gminy Płużnica; jeżeli inna miejscowość poza terenem gminy Płużnica - 

należy zapewnić bezpłatny transport uczestnikom. 

 

V. Sposób składania dokumentów: 

 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 

37A, 87-214 Płużnica, z dopiskiem: „Szkolenia zawodowe – Nowe szanse II” 

lub przesłać scany wymaganych dokumentów e-mailem na adres: a.huzarska@trgp.org.pl 

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

• wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

• programy szkoleń/kursów 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 

Płużnica w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, albo e-mailem do dnia 8 września 2021 r. do godz. 

14.00. 
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- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, 

- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

wykonawcy i bez podania przyczyn. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy złożone  

w projekcie środki okażą się niewystarczające. 

 

Płatność w formie bezgotówkowej, płatne po przedłożeniu rachunku/faktury po wykonaniu bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury. 

 

VIII. Kryteria wyboru ofert: 

 

1) cena (załącznik nr 1) – 100% 

 

IX.  Zapytanie o przedmiot zamówienia: 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Huzarska  

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 408 

 

 

  


