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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr Ż02286-Ż0L1 z dnia 201"1-o7-!.5 n' ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki

1.Dla 12 osób, z którymi zaWarto kontrakty Socjalne: -Szkolenie: Trening kompetencji społecznych: -szkolenie
grupowe: 1grupa -liczba osób:12_liczbagodz' szkolenia: 30godz.:4dni po7,5godz' lekcyjnychzprzerwami,
8.30 - 15.00, pn -pt...
Termin składania ofert'. 2oIL'07 -22

Bobrowniki: Usługi szkoleniowe dIa uczestników projektu
systemowego pt. Stop wykluczeniu - czas na aktywność
Numer ogłoszenia:227202 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENlE o UDZ|ELENlU ZAMoWlENlA - Usługi
Zamieszczan e ogłosz'en
i

i

a : o

bowi ązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznyeh: tak, numer
ogłoszenia w BZP : 202286 -

201

1

r'

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

SEKGJA

l:

ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA l ADRES: Gminny oŚrodek Pomocy Społecznejw Bobrownikach, ul. Nieszawska 10,87-617
Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2514903, faks 54 2514903.
l. 2)

RoDzAJ ZAMAWIAJĄGEGo:

lnny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Usługiszkoleniowe dla uczestników projektu

systemowego pt. Stop wykluczeniu - czas na aktywnoŚc.
ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi'

ll'3) określenie przedmiotu zamówienia:

1

.Dla 12 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: -

Szkolenie: Trening kompetencji społecznych: -szkolenie grupowe: 1 grupa - liczba osób: 12- liczba godz.
szkolenia: 30 godz.: 4 dni po 7,5 godz.lekcyjnych zptzerwami, 8.30 - 15.00, pn -pt - termin szkolenia :w
okresie sierpień -pażdziernik2o11r. - realizaĄa szkolenia na terenie Bobrownik -w cenie szkolenia:
wyzywienie, materiały szkoleniowe -zakres programu szkolenia: poczucie wartoŚci/godnoŚci,

budowanie

postawy asertywnej, Moje prawa, obrona swoich praw W sytuacjach społecznych, Monolog wewnętrzny,
myŚ|i utrudniające podejmowanie aktywnoŚci. Wymagania od Wykonawcy: -osoba prowadząca szkolenie:

wykształcenie wyŻsze, posiadanie uprawnień psychoterapeuty

i

trenera umiejętnoŚci psychologicznych

psychospołecznych, poddawanie swojej pracy Superwizji grupowej

http:
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pracy i obowiązków wynikających z jej charakteru z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora)

-doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia -doŚwiadczenie w pracy z
osobami bezrobotnymi zagroŻonymiwykluczeniem społecznym, W tym z osobami niepełnosprawnymi Szkolenie: Warsztaty z doradcą zawodowym: -szkolenie grupowe: 1 grupa - liczba osób:

1

2 - liczba godz'

szkolenia: 30 godz.:4 dni po 7,5 godz.lekcyjnych zprzenvami, 8.30 - 15.00, pn -pt - termin szkolenia :w
okresie sierpień

-

paŻdziernik2O11r.

-

realizaĄa szkolenia na terenie Bobrownik - w cenie szkolenia:

wyzywienie, materiały szkoleniowe - zakres programu szkolenia: autoprezentacja; bilans umiejętności
zawodowych; dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna Wymagania od Wykonawcy: - osoba

prowadząca szkolenie: wykształcenie wyŻsze kierunkowe' posiadanie licencji zawodowej doradcy
zawodowego

l stopnia

i doŚwiadczenie w realizaĄi szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia -

doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagroŻonymi wykluczeniem społecznym -Kurs
Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B składający się z dwóch modułów: -l moduł - Kurs
Przedstawiciel handlowy - liczba osób - 4 -liczba godz. kursu: 80 godz' (w tym min' 16 godz. zajęc
praktycznych w zakres|e sprzedaŻy w terenie z wykorzystaniem sprzętu uzywanego przez przedstawicieli
handlowych: palmtop lub skaner oraz min. 8 godz. zĄęc z wykorzystaniem komputera - obsługa programu
typu CRM, 1 komputer na 1 uczestnika), 10 dni po 8 godz., 8.00 - 15,00, pn-pt - termin kursu:w okresie

sierpień

-

wrzesień 2o11r. - realizacja kursu na terenie Włocławka- w cenie kursu: wyzywienie, materiały

szkoleniowe - zakres programu kursu: umiejętności komunikacjiw pracy przedstawiciela handlowego,
techniki sprzedaŻy W pracy przedstawiciel handlowego, standard wizyty handlowej - PERSWAZYJNY

FORMAT SPRZEDAZY, telemarketing

i sprzed aŻ przez telefon, preferencje

osobowościowe klientów i ich

znaczenie w sprzedazy, trudne sytuacje, zastrzeŻenia iobiekcje klientów, negocjacje w sprzedazy,
przygotowanie profesjonalnych ofert handlowych, savoir vivre w pracy przedstawiciela handlowego,

obsługa programu typu CRM, warsztaty praktyczne w terenie Wymagania od Wykonawcy: - osoba
prowadząca kurs: wykształcenie wyŻsze- doświadczenie w realizacjikursÓw

i

szkoleń, w tym w zakresie

niniejszego kursu - doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymizagrozonymiwykluczeniem
społecznym - ll moduł - Kurs Prawo 1azdy kat. B - liczba osób - 4 -liczba godz. kursu: teoria 30 godz.

i

praktyka: 30 godz' - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2011r' - realizaĄa kursu na terenie
Włocławka - w cenie ku.;'su: kurs podstawowy kat. B, badanie lekarskie, jednorazowy egzamin teoretyczny

i

praktyczny (państwowy w WoRD)' wyzywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne

(Podręcznik kierowcy, pytania testowe, Płyta CD) - zakres programu kursu zgodny zRozporządzeniem
Ministra lnfrastruktury z dnia 27 pażdziernika 2005r' w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania
uprawnień przezkierujących pojazdami, instruktorówiegzaminatorow(Dz. U.z2oo5r. Nr2'17, poz.1834,

zm' Dz. U. z 2006r.Nr 3 poz.24, z póŻn. zmianami) Wymagania od Wykonawcy: - doŚwiadczenie w

realizacjikursówiszkoleń,wtymwzakresieniniejszegokursu-KursPrawojazdykalC-liczbaosÓb-4liczba godz. kursu: teoria 20 godz. i praktyka 30 godz. - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2011r.

-

realizacja kursu na terenie Włocławka - w cenie kursu: kurs podstawowy kat. C' badanie lekarskie,

http://bzp0'oorta1'uzp'gov.pl/inrlex.php?os1oszęnię:show&pozvcja:2272.02&.rok:201
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jednorazowy egzamin teoretyczny i praktyczny (państwowy w WoRD), wyzywienie na zajęciach
teoretycznych' materiały dydaktyczne - zakres programu kursu zgodny zRozporządzeniem Ministra
lnfrastruktury z dnia 27 paŻdziernika 20O5r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień

przezkierujących pojazdami, instruktorówiegzaminatorów(Dz.U.

z2OO5r. Nr217,

poz.1834,zm'Dz'|J'z

2006r.Nr 3 poz.24, z pgŹn. Zmianami) Wymagania od Wykonawcy: - doświadczenie w realizacji kursów

szkoleń, w tym w zakresie nin|ejszego kursu - Kurs Stylizacja paznokci -liczba osób

_

3

_

i

liczba godz.

kursu: 80 godz., 10 dni po 8 godz', 8.00 - 15.00, pn-pt - termin kursu:w okresie sierpień - pazdziernik
2011r' - kurs na terenie Włocławka - grupa nie moze liczyc więcej niz 10 osób - w cenie kursu: wyzywienie,
materiały dydaktyczne - minimum sprzętowe Wymagane przy kursie: stolik, krzesło, lampa UV' parafiniarka,

kieliszek, miseczka do ńanicure, cąŻki, kopytko, pilniki' bloki, pędzle do akrylu i zelu, trimer, liquid, akryl,
zel UV, zmwacze

i lakiery do

paznokci, preparat do zmiękczania skórek, mydełka kosmetyczne, waciki,

płyn do przemywania masy zelowej, farby akrylowe, środki do dezynfekcji, ozdoby, peeling do stóp, maski

do stóp i in. -zakres programu kursu: zagadnienia teoretyczne (stanowisko pracy, BHP, aparatura

i

narzędzia, zagadnienia dermatologiczne związane z pielęgnacją dłoni i stóp oraz chorobami płytki
paznokciowej i okolie), manicure

i

pedicure kosmetyczny, manicure i pedicure SPA, reperacja paznokci

naturalnych, informacje o tipsach (obróbka
przedłuŻanie paznokci (metoda akrylowa

i

i

dostosowywanie tipsów do paznokci klientki), stylizacja

i

zelem UV), zel i akryl na stopach (przedłuŻanie/utwardzanie

płytki naturalnej), wzornictwo podstawowe (lakiery, aplikacje ozdób, zdobienie przy uŻyciu pędzelków),

paznokcie wykonane metodą

coMBo (łączenie Żelu zakrylem), paznokcie

w stylu RUSSlAN STYLE

(szpice), wzornictwo przyuŻyciu zeli iakrylikolorowych, zabieg parafinowy, maskialgowe, egzamin

teoretyczny i praktyczny. Wymagania od Wykonawcy: - osoba prowadząca kurs: doświadczenie zawodowe
w zakresie objętym niniejszym kursem - doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie

niniejszego kursu Kurs pperator sprzętu cięzkiego - liczba osób - 1 - liczba godz. kursu: 2O2 godz.

+

egzamin, min. 4 godz. dziennie, pn-so - termin kursu: w okresie sierpień - pażdziernik2o11r. - realizaĄa
kursu na terenie Włocławka - w cenie kursu: wyzywienie, materiały dydaktyczne - program nauczania
oparty na programie nauczania opracowanym przez lnstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Skalnego w Warszawie - posiadanie placu manewrowego z własnym parkiem maszynowym - certyfikaty
otrzymane przez uczestników muszą nadawać uprawnienia państwowe Wymagania od Wykonawcy: doświadczenie w realizacji kursów

i

szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu 2.Dla 10 osÓb' z ktÓrymi

zawarto umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Aktywnosci Lokalnej: Szkolenie: Trening
kompetencji społecznych: - szkolenie grupowe: 1 grupa -liczba osób: 1O -liczba godz. szkolenia: 15 godz.:
2 dni po 7,5 godz' lekcyjnych

z przer\Nami, B.30 - 15'00, pn -pt - termin szkolenia : w okresie wrzesień

pazdziernik 2011r. - realizaĄa szkolenia na terenie Bobrownik

-w

-

cenie szkolenia: wyzywienie, materiały

szkoleniowe - zakres programu szkolenia: poczucie wartoŚci/godności' budowanie postawy aseńywnej,
Moje prawa, obrona swoich praw W sytuacjach społecznych, Monolog wewnętrzny, myśli utrudniające
podejmowanie aktywnoŚci' Wymagania od Wykonawcy: - osoba prowadząca szkolenie: wykształcenie

h.tto:lhz,pO portal.uzo.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozyoia:2?.7202&.roF2011-08-02
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vvyŻsze, posiadanie uprawnień psychoterapeuty i trenera umiejętności psychologicznych

i

psychospołecznych, poddawanie swojej pracy superwizji grupowej i indywidualnej (konsultowanie metod
pracy i obowiązkÓw wynikających z jej charakteru z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora)
- doŚwiadczenie

w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia

_

doŚwiadczenie w pracy z

osobami bezrobotnymi Żagrozonymiwykluczeniem społecznym, W tym z osobami niepełnosprawnymi -

Szkolenie:Warsztatyzdoradcązawodowym:-szkoleniegrupowe:

1grupa -liczbaosób: 1O-liczbagodz.

szkolenia; 15 godz.: 2 dni po 7,5 godz.lekcyjnych zprzenvami, 8.30 - 15.00, pn -pt - termin szkolenia :w
okresie wrzesień - paŻdziernik2o11r. - realizaĄa szkolenia na terenie Bobrownik - w cenie szkolenia:

wyzywienie, materiały szkoleniowe - zakres programu szkolenia: autoprezentacja - sztuka mówienia o
sobie; bilans umiejętności zawodowych; dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna; Wymagania od
Wykonawcy: - osoba prowadząca szkolenie: wykształcenievlyŻsze kierunkowe, posiadanie licencji
zawodowej doradcy zawodowego l stopnia - doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie

niniejszego szkolenia - doświadczenie w praly z osobami bezrobotnymi zagroŻonymi wykluczeniem
społecznym -Szkolenie: Warsztaty motywacyjne: - szkolenie grupowe: 1 grupa -liczba osób:

1O -

liczba

godz. szkolenia: 10 godz.: 2 dni po 5 godz. lekcyjnych zptzer\Nami, 8.30 -'13.00, pn -pt - termin szkolenia

:

w okresie wrzesień - pażdziernik2011r. - realizaĄa szkolenia na terenie Bobrownik - w cenie szkolenia:

wyzywienie, materiały szkoleniowe

-

zakres programu szkolenia: długotnvałe bezrobocie ijego skutki

(.1ak

je

zrozumiec), umiejętności psychospołeczne osoby bezrobotnej (wyuczenie iwzmocnienie), postawa lękowa,

bezradna, pasywna i roszczeniowa (jak )ąprzełamac), poczucia wartoŚci/ godnoŚci osoby bezrobotnej (jak
je wzmocnic), zasoby psychologiczne osoby bezrobotnej (jak je wzmocnic) Wymagania od Wykonawcy: -

osoba prowadząca szkolenie: wykształcenie wyzsze, posiadanie uprawnień psychoterapeuty i trenera
umiejętności psychologicznych i psychospołecznych' poddawanie swojej pracy superwizji grupowej

i

indywidualnej (konsultoWanie metod pracy i obowiązków wynikających z jej charakteru z innym specjalistą

posiadającym ceńyfikat superwizora)- doŚwiadczenie w realizaĄi szkoleń, w tym w zakresie niniejszego
szkolenia - doŚwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagrozonymiwykluczeniem

społecznym, W

tym z osobami niepełnosprawnymi -Kurs Przedstawiciel handlowy Z prawem jazdy kat' B składający się z

dwóch modułów: -l moduł - Kurs Przedstawiciel handlowy - liczba osób - 2 -liczba godz. kursu: 80 godz. (w
tym min. 16 godz. zajęć' praktycznych w zakresie sprzedaŻy w terenie z wykorzystaniem sprzętu

uzywanego przezprzedstawicieli handlowych: palmtop lub skaner oraz min. 8 godz. zajęĆz
wykorzystaniem komputera - obsługa programu typu CRM, 1 komputer na'1 uczestnika), 10 dnipo 8 godz',
8.00 - 15.00' pn-pt - termin kursu: w okresie sierpień - wrzesień 2011r. - realizacja kursu na terenie
Włocławka - w cenie kursu: wyzywienie, materiały szkoleniowe - zakres programu kursu: umiejętnosci
komunikacji w pracy przedstawiciela handlowego, techniki sprzedazy w pracy przedstawiciel handlowego,
standard wizyty handlowej - PERSWAZYJNY FoRMAT sPRZEDAZY, telemarketing

i

sprzed aŻ przez

telefon, preferencje osobowoŚciowe klientów iichznaczenie w sprzedazy, trudne sytuacje, zastrzeŻeniai

obiekcje klientów, negocjacje w sprzedazy, pzygotowanie profesjonalnych ofeń handlowych, savoir vivre w

ht"ą'l

llbzpj.nortal.uzp.gov.pl/index'php?og1oszenie:show&oclz)'c'ia:?-2720?-&rok:2011-08-02
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pracy przedstawiciela handlowego' obsługa programu typu CRM, warsztaty praktyczne w terenie
Wymagania od Wykonawcy: - osoba prowadząca kurs: wykształcenie Wyzsze - doŚwiadczenie w realizaĄi
kursów

i

szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu - doŚwiadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi

zagroŻonymi wykluczeniem społecznym -ll moduł - Kurs Prawo jazdy kat. B

_

liczba osób - 2 - liczba godz.

kursu: teoria 30 godz. i praktyka: 30 godz' - termin kursu: w okresie sierpień - listopad 2O11r. - realizacja
kursu na terenie Włocławka- w cenie kursu: kurs podstawowy kat' B, badanie lekarskie' jednorazowy

egzamin teoretyczny i praktyczny (państwowy w WoRD)' wyzywienie na zajęciach teoretycznych,
materiały dydaktyczne (Podręcznik kierowcy, pytania testowe, Płyta CD) - zakres programu kursu zgodny z

Rozporządzeniem Min|ętra lnfrastruktury z dnia 27 pażdziernika 2005r. w sprawie szkolenia'
egzaminowania

uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów iegzaminatorów (Dz. U.

i

z2OO5r'Nr217, poz.1834,zm'Dz.U'z2006r.Nr3poz.24,zpożn.zmianami)Wymaganiaod
Wykonawcy: - doŚwiadczenie w realizaĄi kursów

i

szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu -Kurs

Stylizacja paznokci -liczba osób - 1-liczba godz. kursu: 80 godz., 10 dni po 8 godz., 8.0o - 15.OO, pn-pt

-

termin kursu: w okresie sierpień - paŹdziernik2011r. - kurs na terenie Włocławka - grupa nie moze liczyĆ
więcej niŻ 10 osób - w cenie kursu: wyzywienie, materiały dydaktyczne - minimum sprzętowe Wymagane
przy kursie: stolik, krzesło, lampa UV, parafiniarka, kieliszek, miseczka do manicure, cązki, kopytko, pilniki,
bloki, pędzle do akrylu izelu, trimer, liquid, akryl, zel UV, zmywacze i lakiery do paznokci' preparat do

zmiękczania skórek, mydełka kosmetyczne, waciki, płyn do przemywania masy zelowej, farby akrylowe,
środki do dezynfekcji, ozdoby, peeling do stóp, maski do stóp i in. - zakres programu kursu: zagadnienia
teoretyczne (stanowisko pracy, BHP, aparatura i narzędzia, zagadnienia dermatologiczne związane z

pielęgnacją dłon| i stóp oraz chorobami płytki paznokciowej i okolic), manicure i pedicure kosmetyczny,
manicure i pedicure SPA, reperacja paznokci naturalnych, informacje o tipsach (obróbka i dostosowywanie
tipsów do paznokci klientki), stylizacja i przedłuzanie paznokci (metoda akrylowa

i

Żelem UV), zel i akryl na

stopach (przedłuzanie/utwardzanie płytki naturalnej), wzornictwo podstawowe (lakiery, aplikacje ozdób,
zdobienie przy uzyciu pędzelkÓw), paznokcie wykonane metodą

coMBo

(łączenie Żelu z akrylem),

paznokcie w stylu RUSSlAN STYLE (szpice), wzornictwo przy uŻyciu zeli i akryli kolorowych, zabieg
parafinowy, maski algorEe, egzamin teoretyczny i praktyczny. Wymagania od Wykonawcy: - osoba

prowadząca kurs: doŚwiadczenie zawodowe w zakresie objętym niniejszym kursem - doświadczenie w
realizacji kursów

i

szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu..

ll.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53'00.00-8'

SEKCJA lll: PROGEDURA
lll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
ilr.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt systemowy pt' Stop wykluczeniu - czas na aktywnośc, współfinansowany przez

httn:/,Ązp0.nońal.uZo'goV.p1/inr1ex.php?ogloszenie:shor.l,&pozyc.ia:2.2'72'02.&rok=201

1-08_02
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Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1. Rozwój
u

powszech

n

ian

i

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i

ie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

SEKCJA lV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
!V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: O'1.08.201

1.

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUQONYCH OFERT:

0.

tV.4) NAZWA IADRES WYKoNAWCY, KTÓREMU

UDzlELoNo ZAMoWIENIA:

Przedsiębiorstwo Technologiczne PoLWlND sp. z o.o., Kaniewo 41, 87-890 Lubraniec, kraj/woj.
kujawsko-pomorskie.

lV'5) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT):77392,oo PLN.
lV.6)

lNFoRMAcJA o cENlE VVYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlzszĄ

I

NAJWYŻSZĄ cENĄ
Cena wybranej ofeńy: 75489,oo

ofeńa z nĄniższąceną: 75489,OO / ofeńa z nĄv,tyższą ceną: 75489,oo
Waluta: PLN.

hł1://hą0.r.ofi2l 'l.17p.g61l.pl/in11ęx nhn?oq1oszęnię-shov'&poz]zcja:?'Ż72,02&rok=20l 1-08-02
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