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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 205467-2012 z dnia 2012-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
Przedmiotem zamówienia są szkolenia specjalistyczne: A. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych - zawodowych dla 95 osób, 
zapewnienie... 
 
Termin składania ofert: 2012-10-12  

 

Gdańsk: Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów 
projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie kursu komputerowego, 
kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, bukieciarstwo-
florystyka, kadry i płace z podstawą rachunkowości i księgowości z wykorzystaniem 
komputera, pomoc kucharza, stylizacji paznokci, opiekun osób starszych, operatora 
wózków jezdnych z wymianą butli LPG oraz zapewnienie cateringu i niezbędnych 
badań lekarskich. 

Numer ogłoszenia: 230061 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 205467 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi szkoleniowej 
na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1),                        
w zakresie kursu komputerowego, kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali 
płatniczych, bukieciarstwo-florystyka, kadry i płace z podstawą rachunkowości i księgowości 
z wykorzystaniem komputera, pomoc kucharza, stylizacji paznokci, opiekun osób starszych, 
operatora wózków jezdnych z wymianą butli LPG oraz zapewnienie cateringu i niezbędnych 
badań lekarskich.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są szkolenia 
specjalistyczne:  

A. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 
specjalistycznych - zawodowych dla 95 osób, zapewnienie badań, cateringu w ramach 
projektu systemowego Systematycznie do celu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 8 szkoleń:  

a) Kurs komputerowy;  

b) Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych;  

c) Bukieciarstwo - florystyka;  

d) Kurs kadry i płace z podstawą rachunkowości i księgowości z wykorzystaniem komputera;  

e) Pomoc kucharza;  

f) Stylizacja paznokci;  

g) Opiekun osób starszych;  

h) Obsługa wózków widłowych z wymianą butli LPG  

w okresie od listopada do 10 grudnia 2012 roku. Sale zapewni i opłaci Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę o odpowiednim wykształceniu                                      
i doświadczeniu w prowadzeniu danego kursu zawodowego.  

4. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniach, które zapewni                        
i opłaci Wykonawca.  

5. Godzina zegarowa zajęć teoretycznych liczy 60 min. i obejmuje 45 min. zajęć oraz 
przerwę, liczącą średnio 15 min. Szkolenie praktyczne i teoretyczne musi odbywać się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu                        
z informacją dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze 
projektu. Wzór zaświadczenia musi być przedłożony do akceptacji MOPR Gdańsk w ciągu          
15 dni po podpisaniu umowy.  

7. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia materiały tekstowe (z logo 
projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), przygotuje prezentacje multimedialne (z logo 
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projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodne z tematyką szkolenia oraz przed każdym 
spotkaniem będzie informował beneficjentów, iż szkolenia organizowane są przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej                     
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

8. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia 
szkolenia. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do materiałów 
dydaktycznych przygotowanych przez niego do celów realizacji szkolenia będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia.  

B. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu szkolenia 
ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacji w przeciągu trzech dni                           
od chwili podpisania umowy, jak również zapewnić pełną obsługę podczas szkoleń. 

2. Oznakowanie wszystkich prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych, list 
obecności, zaświadczeń, poprzez umieszczenia logo według wytycznych, które są dostępne             
w biurze projektu, informowanie uczestników szkoleń, iż szkolenia organizowane są przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Wyznaczenie osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką 
jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych                     
z realizowanymi szkoleniami.  

4. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kursu, w tym list obecności, list odbioru 
materiałów szkoleniowych, list odbioru zaświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest                              
do dostarczenia list obecności w wersji elektronicznej (wg wzoru przekazanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku po podpisaniu umowy) w dzień następny po każdym 
dniu wykonanego szkolenia, a w wersji papierowej po każdym tygodniu trwania szkolenia                   
do biura projektu.  

5. Umożliwienie przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia                      
w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję 
Pośredniczącą.  

6. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia musi otrzymać: - harmonogram szkolenia 
w formie papierowej, - materiały dydaktyczne w formie papierowej, - niezbędną odzież 
ochronną dostosowaną do danego szkolenia.  

C. Miejsce szkolenia:  

1. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych wskazanych i opłaconych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do należytego 
przeprowadzenia szkoleń.  
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2. Zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w Gdańsku, w sali wyposażonej w odpowiednią 
liczbę miejsc i stolików dla wszystkich uczestników szkolenia. Wentylacja i ogrzewanie musi 
zapewnić odpowiednią temperaturę - stosownie do pory roku.  

3. Budynek oraz sala szkoleniowa musi zostać oznakowana informacją o nazwie szkolenia, 
czasie trwania szkolenia, numerem sali szkoleniowej, w której odbywają się zajęcia oraz                          
z informacją, iż szkolenie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                  
w Gdańsku i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

4. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkoleń bezpieczne i higieniczne miejsce                           
do spożywania posiłków dostarczanych przez Wykonawcę: poczęstunku (kawa, herbata, 
napoje, ciastka) oraz obiadów.  

5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być organizowane 4-5 razy w tygodniu                                       
po 6 godz. zegarowych. Zamawiający wymaga, aby szkolenie odbywało się w dni robocze,                                
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 lub w soboty w godzinach                           
od 9.00 do 15.00.  

6. Szkolenie musi zakończyć się spotkaniem podsumowującym z wręczeniem zaświadczenia/ 
certyfikatu/świadectwa o ukończeniu szkolenia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- sporządzenia sprawozdania podsumowującego na koniec całego szkolenia (w wersji 
papierowej i elektronicznej). Sprawozdanie powinno zawierać określenie celów: głównego, 
szczegółowych, podjęte działania i osiągnięte rezultaty,  

- wydrukowania, rozprowadzenia i zebrania ankiet ewaluacyjnych w wersji papierowej                           
po danym szkoleniu, 

 - podsumowania ankiet w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) po danym szkoleniu,  

- sporządzenie zestawienia zbiorczego ankiet w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) 
po danym szkoleniu. MOPR w Gdańsku dostarczy wzór ankiety ewaluacyjnej (dostarczone 
przez MOPR w Gdańsku po podpisaniu umowy).  

D. Koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW uczestników kursu:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie                        
co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu oraz do sfinansowania tych badań                        
i zobowiązany jest o przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań 
(dopuszczony do udziału w szkoleniu/niedopuszczony do udziału w szkoleniu) niezwłocznie 
po ich otrzymaniu.  

2. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, 
Wykonawca sfinansuje badania osób następnych, wg kolejności wskazanej na liście 
rezerwowej, aż do wyłonienia faktycznej liczby uczestników danego kursu.  

3. Ubezpieczenie wszystkich uczestników szkolenia pokrywa Wykonawca. 
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 E. Zapewnienie warsztatu szkoleniowego:  

1. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę maszyn/urządzeń i stanowisk                                   
do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu 
i bezpieczeństwa uczestników. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na terenie miasta 
Gdańska. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 85.12.11.00-4, 55.52.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.1). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Fundacja Gospodarcza PRO - EUROPA, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, kraj/woj. 
kujawsko-pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140320,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                               
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 69924,00 
• Oferta z najniższą ceną: 69924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119770,00 
• Waluta: PLN. 

 


