
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Roźwienica: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w 
ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. Czas 

na aktywność w gminie Roźwienica.
Numer ogłoszenia: 193752 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 178438 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. 
podkarpackie, tel. 16 622 67 10, faks 16 622 67 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i 
kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. Czas na aktywność w 
gminie Roźwienica..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników 
projektu pn.Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Roźwienicy współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. Trening kompetencji i umiejętności społecznych: Miejsce szkolenia : Gmina Roźwienica 
Ilość uczestników: 16 osób Ilość godzin: 40 godzin lekcyjnych Termin realizacji: czerwiec 2012 r. Kursy 
zawodowe : A) Opiekunka osób starszych Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego 
Liczba uczestników : 5 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. 
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu -opiekun osób 
starszych Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. B) Kelner Miejsce szkolenia : teren 
województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 1 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna 
określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do 
wykonywania zawodu -kelner Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. C)Sprzedawca z 
obsługą kasy fiskalnej Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 4 
Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest 



przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. D)Fryzjerstwo Miejsce szkolenia : teren 
województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 1 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna 
określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do 
wykonywania zawodu -fryzjer Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. E)Operator walca 
drogowego Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 1 Liczba 
godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - operator walca drogowego Termin 
realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. F) Drwal - operator pilarki Miejsce szkolenia : teren 
województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 1 Liczba godzin: nie mniejsza niż minimalna 
określona przepisami oświatowymi Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do 
wykonywania zawodu - drwal - opeator pilarki Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. 
G)Kierowca wózków widłowych jezdniowych Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego 
Liczba uczestników: 2 Liczba godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. 
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - kierowca 
wózków widłowych jezdniowych Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. H)Operator koparko 
- ładowarki Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego Liczba uczestników : 1 Liczba 
godzin: nie mniej niż minimalna określona przepisami oświatowymi. Celem szkolenia jest 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu -operator koparko - ładowarki 
Termin realizacji : od czerwca do sierpnia 2012 r. Trening pracy Miejsce szkolenia : Gmina Roźwienica 
Ilość uczestników: 16 osób Ilość godzin: 24 godzin lekcyjnych Termin realizacji: październik - listopad 
2012 r. Wykonawca zapewnia: - salę szkoleniową - sprzęt dydaktyczny, - materiały szkoleniowe dla 
uczestników, - warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, - wyżywienie; ciastka, kawa, 
herbata, napoje chłodzące, ciepły posiłek. W sali szkoleniowej należy umieścić informację o 
współfinansowaniu szkolenia przez Europejski Fundusz Społeczny z logo EFS i realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań 
lekarskich uczestników danego szkolenia ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (w drodze na szkolenia, w trakcie szkolenia oraz w drodze powrotnej ze 
szkolenia). Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu o 
ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania uzupełniania przez osoby dorosłe 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 
31, poz. 216). Wydane certyfikaty muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy 
obecności uczestników, plany zajęć, kserokopie rejestru wydanych certyfikatów, ankiety badające 
poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania 
projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i 
poszczególnych uczestników oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po 
zakończeniu projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad 
procesem szkolenia uczestników na każdym jego etapie. W przypadku gdy szkolenie odbywać się 
będzie poza terenem Gminy Roźwienica Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów dojazdu 
uczestników projektu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

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 współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. 
podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69518,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWY


