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Projekt pt.: „Razem w lepszą Przyszłość” 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Milówka, dnia 20.01.2017 r. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce 
ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka  
NIP: 5532095682 REGON 072353685 
 
     
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZC/GOPS/2017 
 

Klub Integracji Społecznej w Milówce działający w strukturach Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej  

w Milówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na Organizację kursów zawodowych w roku 2017 w zakresie 

Zadania 2 – GOPS Milówka w projekcie pt.: „Razem w lepszą Przyszłośd” współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 – Aktywna integracja. 

 
Wspólny słownik zamówieo (CPV): 
 
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce  
Siedziba: ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka 
NIP: 5532095682  
REGON 072353685 
 

II. Data ogłoszenia zapytania ofertowego 
20 stycznia 2017 r. 

 
III. Termin i sposób składania ofert 

1. Oferty można składad do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 12:00 w jeden z trzech możliwych 
sposobów: 

a) Listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce 
 ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka  

b) Drogą mailową na adres: 
 kis@milowka.com.pl(w temacie wiadomości proszę wpisad: Aplikacja w ramach projektu pt. „Razem 
 w lepszą Przyszłośd”, 
c) Osobiście, w siedzibie Zamawiającego: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce,  
 ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka 

2. O przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. 
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IV. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w roku 2017  dla 

uczestniczek i uczestników projektu „Razem w lepszą Przyszłośd”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie z Zadanie 2 – GOPS Milówka realizowanego  

w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

– tryb pozakonkursowy w Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,  

2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usług o charakterze zawodowym dla uczestników i uczestniczek 

projektu opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
V. Termin realizacji przedmiotu oferty 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminach wskazanych w Załączniku nr 1 – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia. 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadają wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej dwiema 
osobami prowadzącymi zajęcia, które posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe opisane w 
Załączniku nr 1-Szczegółowy opis zamówienia.  
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat od dnia 
terminu złożenia oferty (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował 
łącznie minimum 1 warsztat/szkolenie/kurs o podobnym zakresie, o realizację, której Wykonawca się 
ubiega. 
e) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2. Posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
3. Posiada aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia. 
4. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą  „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 
5. Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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VII. Kryteria oceny oferty 
1. Oferty spełniające wszystkie warunki dotyczące wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VI, 

zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag: 
a. Kryterium nr 1 - Kwota brutto za realizację czędci usługi – 90% 

b. Kryterium nr 2 - Doświadczenie w realizacji warsztatów/szkoleo o podobnym zakresie 
opisanych w przedmiocie zamówienia, o realizację których Wykonawca się ubiega – 10% 

2. Sposób oceny - punktacja 
Kryterium nr 1 - Liczba punktów za kryterium „Kwota brutto za realizację całości usługi” będzie 
obliczana według poniższego wzoru:  
 

Cena brutto najtaoszej oferty 
x 90 = ilośd punktów 

Cena brutto badanej oferty 
 

 
Kryterium nr 2 - Liczba punktów za kryterium „Doświadczenie w realizacji warsztatów/szkoleo/kursów 
o podobnym zakresie, o realizację której Wykonawca się ubiega” będzie obliczana według poniższego 
schematu: 
- 4 i więcej wykazanych warsztatów/szkoleo – 100% z 10 
- 3 wykazane warsztaty/szkolenia- 75% z 10 
- 2 wykazane warsztaty/szkolenia - 50% z 10 
- 1 wykazane warsztaty/szkolenia – 25% z 10 
 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskad w tym kryterium jest równa 10 pkt. Punkty 

przyznawane są na podstawie Załącznika nr 5.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąca sumę punktów 
za oferowana cenę i posiadane doświadczenie. 
 

VIII. Sposób składania oferty 
 
1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 
4. Zamawiający ma prawo żądad od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte  

w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny 
poszczególnych kryteriów. 

5. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na koniecznośd 
opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostad złożona w postaci skanu/skanów 
poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny byd załączone w formacie 
PDF w jednym pliku. 

6. Kompletna oferta powinna zawierad: 
a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 3, 
b. oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 4, 
c. wykaz zrealizowanych warsztatów/szkoleo/kursów  podlegającej ocenie w ramach kryterium nr 2 – 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 
IX. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 
 

X. Warunki zmiany umowy 

 
Zamawiający przewiduje możliwośd wprowadzenia zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej: 
- zmiana terminu wykonania zamówienia, 
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- zmiana miejsca wykonania zamówienia, 
- ilośd osób przewidzianych na szkolenia, 
- zmiana ilości godzin poszczególnych szkoleo. 
jeżeli dochowanie terminu i miejsca wykonania zamówienia określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na 
jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez czynniki obiektywne. 

 
XI. Kontakt z Zamawiającym 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Małgorzata Baranowska, e-
mail. kis@milowka.com.pl, tel. 33 8637 767, 8637 190 wew. 35 

 
XII. Postanowienia koocowe 

1. Ze względu na założenia budżetowe, ograniczenia finansowe i taryfikator cenowy, w przypadku, gdy 
kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. 
projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawców zamieszczając informację na swojej stronie 
internetowej. 

3. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w ramach niniejszego postępowania, zostaną o tym fakcie 
poinformowani drogą mailową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, 
którego oferta zostanie wybrana, jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy 
dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
 
 

Milówka, dnia  20.01.2017 r. 

Z poważaniem 

Małgorzata Baranowska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Milówce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną częśd Zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Istotne warunki umowy 
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych warsztatów/szkoleo 

mailto:kis@milowka.com.pl
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Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w roku 2017  dla 

uczestniczek i uczestników projektu „Razem w lepszą Przyszłośd”, współfinansowanym przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie z Zadanie 2 – GOPS Milówka realizowanego  

w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

– tryb pozakonkursowy w Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usług o charakterze zawodowym dla uczestników i uczestniczek 

projektu „Razem w lepsza Przyszłośd” 

3. Przedmiot zamówienia składa się z 6 części, zatem Oferent może  składad ofertę na wybrane przez siebie 

cześd  zamówienia.  

4. Cele: 

 Potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju działao wynika m.in. z założeo projektu „Razem w lepszą 

Przyszłośd” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 Uczestniczki i uczestnicy projektu realizują ścieżkę reintegracji w ramach kompleksowego programu 

reintegracji wdrażanego w oparciu o funkcjonujący w strukturach Zamawiającego Klub Integracji Społecznej, 

a potrzeba zastosowania niniejszych form wsparcia wynika z przeprowadzonej analizy i diagnozy potrzeb, 

które znalazły odzwierciedlenie w ścieżkach reintegracji; 

 Działaniami objęte będą osoby z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujące teren Gminy 

Milówka; 

 Uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli podwyższyd poziom swoich kompetencji i umiejętności 

zawodowych, w tym umiejętności poruszania się na rynku pracy, co przekładad się będzie na zwiększenie 

poziomu integracji społecznej, ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz przybliżenie do rynku 

pracy. 

5. Wymagania dotyczące wszystkich zadao: 

a. Wykonawca winien sporządzid harmonogram kursu, który będzie stanowił integralną częśd umowy, przy 

czym aktualizacja harmonogramu działao nie wymaga, aneksowania umowy, za wystarczające uznaje się 

zaakceptowanie aktualizacji przez obie strony umowy, 

b. w okresie trwania kursu Wykonawca ma obowiązek zapewnid uczestniczkom i uczestnikom projektu 

skierowanym przez Zamawiającego, warunki bezpieczeostwa i higieny pracy i nauki zgodnie  

z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, 

c. Wykonawca musi dla każdego uczestnika i uczestniczki szkolenia podczas zajęd teoretycznych zapewnid 

miejsce siedzące, stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. 

Wykonawca zapewnia odpowiednie wyposażenie sal: flipchart, tablica klasyczna lub magnetyczna, pomoce 

naukowe. Każdy z uczestników i uczestniczek szkolenia będzie miał zapewniony dostęp do samodzielnego 
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stanowiska pracy. W przypadku zajęd praktycznych odpowiednie do kursu warunki i sprzęt. Zapewnienie sal 

zajęciowych oraz odpowiedniego wyposażenia leży po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kursów zgodnie z programem nauczania, ubezpieczenia 

NNW uczestników, opłaty za egzaminy, zapewnienia wykwalifikowanych trenerów, zapewniania materiałów 

dydaktycznych i szkoleniowych oraz serwisu kawowego i ciepłego posiłku w przypadku gdy zajęcia w ciągu 

dnia będą trwały więcej niż 6 godzin dydaktycznych. Odbiór posiłków jak i materiałów dydaktycznych mają 

zostad potwierdzone podpisem na listach odbioru  przez każdego z uczestnika. 

7. Zajęcia w ramach kursów powinny odbywad od poniedziałku do soboty  w godzinach przedpołudniowych  

i popołudniowych, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez koordynatora projektu. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwośd, aby uczestnik dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na 

danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika kierowanego na szkolenie 

przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie. 

10. Kurs musi kooczyd się wydaniem certyfikatu/zaświadczenia  poświadczającego ukooczenie kursu, który 

powinien zawierad logo UE, EFS  oraz informację nt. współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

11. Zamawiający informuje, że określenie: 

a) godziny lekcyjnej oznacza godzinę trwającą dokładnie 45 minut; 

b) godzinę zegarową oznacza godzinę trwającą dokładnie 60 minut. 

12. Zamawiający wymaga, aby w zakresie godzinowym zajęd ujęta była zarówno częśd teoretyczna jak  

i praktyczna. 

13. Liczba godzin ogółem podana przez Zamawiającego nie obejmuje godzin egzaminu. 

14. Zadania winny byd zrealizowane na terenie powiatu żywieckiego, wyjątek stanowią zadania nr 3, 5 i 6  

15. Wykonawca zobowiązuje się umieszczad aktualnie obowiązujące logotypy zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumencie pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020”, w tym 

na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram zajęd, zaświadczenia  

o ukooczeniu szkolenia, certyfikaty, dyplomy, listy obecności, wykaz osób, które ukooczyły szkolenie, protokół  

z egzaminu itp.  

16. Prowadzący kursy  (wykładowcy) powinni byd poinformowani o fakcie, iż w szkoleniu uczestniczą osoby, 

których udział jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu pn. „Razem w lepszą Przyszłośd”. 

16. Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną wśród uczestników na temat odbytych szkoleo i konsultacji. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników na każdych zajęciach – obecnośd na 

zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności 

szkolenia i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji. 
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Zadanie 1 pn. „Profesjonalne sprzątanie” 

Liczba osób: 7 

Liczba godzin ogółem:  Łączna liczba godzin 50 godzin - 15 h teoria, 35 h praktyka 

Miejsce i termin realizacji: 

- powiat żywiecki, termin realizacji (luty- marzec 2017 r.) 

Zakres kursu:  
1. Bezpieczeostwo i  Higiena Pracy  
2. Utrzymanie czystości w obiektach przemysłowych, domach, sklepach, biurach, itp. 
3. Rodzaje obiektów i specyfika ich sprzątania. Organizacja procesów sprzątania. 
4. Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie 
5. Podstawowe zasady i technologie sprzątania. Rodzaje i typy powierzchni. 
6. Kontrolowanie i ocena jakości wykonanej pracy. 
 

Zadanie 2 pn „Kucharz” 

Liczba osób: 4 

Liczba godzin ogółem:  120 h 

Miejsce i termin realizacji: 

- powiat żywiecki, termin realizacji (luty – maj 2017 r.) 

Zakres kursu:  
1. Charakterystyka zawodu kucharz. Przepisy sanitarne obowiązujące w gastronomii. Regulamin BHP 

obowiązujący w gabinecie technologicznym. Obsługa narzędzi i sprzętu gastronomicznego. 
2. Usługowa działalnośd gastronomii, stanowiska pracy w części handlowo usługowej 
3. Wystrój i wyposażenie zakładu gastronomicznego. 
4. Podstawowe zasady sporządzenia potraw. Surówki i sałatki. Dwiczenia dekorowanie potraw. 
5. Zupy i sosy. 
6. Dania bezmięsne i półmięsne. 
7. Potrawy z ryb i mięs. 
8. Kuchnia góralska. 
9. Kuchnia śląska. 
10. Wybrane pozostałe kuchnie regionalne polski. 
11. Potrawy kuchni staropolskiej. 
 

Zadanie 3  pn „Operator-programista CNC” 

Liczba osób: 1 

Liczba godzin ogółem:  50 godzin zegarowych 

Dodatkowe informację: w cenę kurs należy wkalkulowad certyfikat TÜV w języku polskim. 

Miejsce i termin realizacji: 

- powiat żywiecki, bielski, termin realizacji (marzec- maj  2017 r.) 

Zakres kursu:  
1.  Podstawowe wiadomości dotyczące programowania, obsługi, budowy obrabiarek CNC oraz obróbki 
skrawaniem. 
2. Podstawy programowania – struktura programu NC, główne funkcje i adresy CNC, podstawowe funkcje 
przygotowawcze, pomocnicze, programowanie ISO, FANUC, SINUMERIK. 
3. Pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora 
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4. Podstawy obsługi obrabiarki – rozruch maszyny, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki, 
wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi 
 
5. Pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora (frezowanie). 

6. Pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora (toczenie). 
7. Zajęcia praktyczne przy obrabiarkach CNC 
 

Zadanie 4 pn. „Fryzjer” 

Liczba osób: 1 

Liczba godzin ogółem: 100 

Miejsce i termin realizacji: 

- powiat żywiecki, termin realizacji (luty-maj 2017 r.) 

Zakres kursu: 

 
1. Organizacja pracy w salonie fryzjerskim 
2.  Standardowe wyposażenie salonu fryzjerskiego 
3.  Budowa włosa, właściwości fizyczne 
4. Rodzaje keratyn we włosie i ich znaczenie przy procesach chemicznych 
5. Powitanie klient. 
6.  Mycie głowy jako podstawowy zabieg wykonywany w salonach fryzjerskich  
7.  Trwała (ondulacja wodna i chemiczna) 
8.  Modelowanie włosów z zastosowaniem różnych technik skręcania i prostowania 
9.  Skręcanie włosów za pomocą wałków i tworzenia fryzur dziennych 
10. Podstawy dotyczące koloryzacji włosów z zastosowaniem palety kolorów  
11. Zastosowanie preparatów do farbowania, rozjaśniania i tonowania  
12. Dekoloryzacja:   
      · jak bezpiecznie dla włosa wykonad zabieg dekoloryzacji 
      · jak zapobiegad wypłukiwaniu się koloru po dekoloryzacji – podstawowe zasady  
13. Koloryzacja pełna z zastosowaniem koloryzacji awangardowej 
14. Różne rodzaje balejaży:  
       · cegiełkowy   
       · diagonalny  
       · pionowy   
15. Wybrane  techniki strzyżenia damskiego w kompakcie 
16.  Strzyżenie włosów długich z zastosowaniem techniki efiliacji: 
       · brzytwą  
       · nożyczkami różnego typu  
17. Podstawowe zasady w tworzeniu klasycznych fryzur męskich   
18. Wybrane techniki strzyżeo męskich  
19. Podstawy i zasady tworzenia upięd: 
       · wieczorowych  
       · ślubnych  
       · koktajlowych  
 

Zadanie 5 pn. „KURS  DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO   I STOPIEO (88 godzin zajęd)” 

Liczba osób: 1 

Liczba godzin ogółem:  88 godzin 

Miejsce i termin realizacji: 
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- powiat żywiecki, bielski, termin realizacji (marzec-czerwiec 2017 r.) 

Zakres kursu 

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 78 godzin lekcyjnych          
1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne. 
2. Pojęcia wstępne z rachunkowości. 
3. Charakterystyka aktywów i pasywów. 
4. Operacje gospodarcze. 
5. Dowody księgowe. 
6. Księgi rachunkowe. 
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych. 
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych. 
9. Zasady ustalania wyniku finansowego. 
10. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 

ustawy). 
11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat). 
12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej. 
13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych 

1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa. 
2. VAT – ogólne zasady podatku. 
3. Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej. 
4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka. 
5. Składki rozliczne z Zakładem Ubezpieczeo Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania. 
 

Zadanie 6  pn „Konserwator gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych” 

Liczba osób: 1  

Liczba godzin ogółem:  36 godzin 

Miejsce i termin realizacji: 

- powiat żywiecki, bielski lub wadowicki,   termin realizacji (luty 2017 r.) 

Zakres kursu 

1. Procesy palenia, pożary testowe zgodne z normą PN-EN3. BHP w trakcie wykonywania czynności 
serwisowych. 
2. Środki gaśnicze, podział i zastosowanie. 
3. Wytyczne rozporządzenia M. S. W. i A. z 7 czerwca 2010 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz innych aktów 
prawnych regulujących stosowanie gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych 
4. Budowa gaśnic przenośnych i przewoźnych oraz agregatów gaśniczych, podział i zastosowanie 
5. Czynności serwisowe gaśnic przenośnych,  przewoźnych i agregatów gaśniczych 
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami serwisowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 – Istotne warunki umowy 
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Istotne warunki umowy  
 
Zawarta w dniu ………………….. r. w Milówce pomiędzy: 
 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milówce, 
ul. Jana Kazimierza 121, 34-360 Milówka  
NIP: 5532095682 REGON 072353685 
reprezentowanym  przez: 
Małgorzatę Baranowską -Kierownika GOPS w Milówce   
zwanym dalej Zmawiający, 
a 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
reprezentowaną  przez: 
……………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

 

o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający 
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na przeprowadzeniu 
usługi z zakresu Organizację kursów zawodowych w roku 2017 w zakresie Zadania 2 – GOPS Milówka w 
projekcie pt.: „Razem w lepszą Przyszłośd” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w Osi Priorytetowej IX – Włączenie 
społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracjizwanego w dalszej części umowy Projektem. 
2. Zakres umowy obejmuje szkolenia szczegółowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty: 
…………………………………….. 
3. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
4. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  
5. Zamawiający kieruje uczestników i uczestniczki projektu do uczestnictwa w zadaniach 
wymienionych w ust. 1, na podstawie imiennego skierowania według wzoru sporządzonego przez 
Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząd zadanie i wykonad je zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym z Zamawiającym.  
8. Zakooczenie zadania nastąpid musi nie później niż do dnia …………………. r. 

 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) posiada  uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają  obowiązek ich posiadania, 
b) posiada  wiedzę i doświadczenie, 
c) dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania  
zamówienia,  
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo  publicznych, 
f) zapoznał się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 oraz zobowiązuje się zrealizowad usługę objętą niniejszym postępowaniem zgodnie  
z postanowieniami w/w dokumentu pod rygorem zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, 
g) posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
h) posiada aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia  
i) jest świadomy faktu dofinansowania projektu „Razem w lepszą Przyszłośd”, przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
2. Wykonawcę obowiązuje: 

a) przestrzeganie zasad promocji projektu i źródeł finansowania stosowanych w jednostce 

realizującej projekt, 

b) przestrzeganie obowiązków, terminów i zaleceo wynikających z realizacji umowy, 

c) należyta starannośd w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

3. Jeżeli przepisy prawa lub wytyczne programowe nakładają na Wykonawcę inne obowiązki winien 

je spełniad bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnid Wykonawcy dane i informacje w zakresie niezbędnym dla 
wykonania zleconych czynności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się posługiwad wszelkimi informacjami poufnymi i uzyskanymi  
w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie 
przekazywad takich informacji żadnym osobom, oprócz tych z którymi współdziała w celu realizacji 
zadao wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy. 
Przez informację poufną rozumie się w szczególności tajemnice organizacyjną oraz wszelkie dane 
osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(DZ. U. 2016 R. POZ. 922 z późn. zm.) uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na możliwośd wykorzystania nazwy, wizerunku, zdjęd na potrzeby 
ewaluacji i monitoringu projektu. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji związanej z przeprowadzonymi 
zadaniami na potrzeby monitoringu i ewaluacji projektu, tj. między innymi: 

 list potwierdzających obecnośd uczestników Projektu,  

 dzienników prowadzonych zajęd, 

 materiałów użytych w trakcie zajęd w celu rozliczenia merytorycznego zadania oraz ankiet 
ewaluacyjnych – jeżeli Zamawiający przekaże je Wykonawcy.  
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informowad Zamawiającego o nieobecności na zajęciach 
osób (imiennie), nie zgłoszeniu się tych osób na zajęciach lub też rezygnacji z uczestnictwa w tej 
formie wsparcia w trakcie jej trwania. 
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§ 4 
Zamawiający oświadcza, iż koszt realizacji zadao, o których mowa w §1 jest kosztem kwalifikowanym, 
realizowanego Projektu w ramach budżetu Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid za przeprowadzenie zadao wymienionych w § 1: 
a) Zadanie …………………………………….. 
2. Koszt, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy 
realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakooczeniu kursu. 
3. W przypadku nieobecności uczestniczki/uczestnika na zajęciach:  
a) Zamawiający potrąci Wykonawcy wynagrodzenie za niezrealizowane świadczenia w formie 
wyżywienia, 
4. w przypadku całkowitej nieobecności na zajęciach uczestnika/uczestniczki Zamawiający potrąci 
Wykonawcy wynagrodzenie za niezrealizowane świadczenie w formie materiałów szkoleniowych. 
 

§ 6 
1. Za realizację usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
według zasad określonych w §5 umowy. 
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 nastąpi po zakooczeniu i rozliczeniu każdego 
szkolenia o którym mowa  w  §1 umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany w 
wystawionym rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia  rachunku/faktury przez Wykonawcę na 
dzienniku podawczym jednostki.  
3.Wykonawca wystawia rachunek/fakturę na następujące dane: 
NABYWCA: 
Gmina Milówka 
ul. Jana Kazimierza 123 
34-360 Milówka 
REGON: 072182663 
NIP: 5532317964 
ODBIORCA: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce 
ul. Jana Kazimierza 121 
34-360 Milówka 
4. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent winien zapewnid 
postanowieniami umów zawieranych z Wykonawcami wgląd w dokumentację finansową 
Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi, co do tego żadnych 
zastrzeżeo. Przedmiotowa dokumentacja zostanie zarchiwizowana przez zgodnie z Wytycznymi 
obowiązującymi dla perspektywy finansowej 2014-2020. 

 
§ 7 

1. W terminie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający z ważnych przyczyn może od umowy 
lub od jej części odstąpid. Za ważne przyczyny uważa się: 
a) przedterminowe rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu „Razem w lepszą Przyszłośd”,  
b) nie przestrzeganie przez Wykonawcę ustalonego z Zamawiającym harmonogramu zadao, 
c) wadliwe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Oświadczenie o natychmiastowym 
rozwiązaniu umowy może byd skierowane po uprzednim, pisemnym wezwaniu do usunięcia 
uchybieo. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów opisanych w ust. 1 Zamawiający wypłaci 
Wykonawcy częśd wynagrodzenia opisanego w §5 proporcjonalnie do zrealizowanych godzin zajęd. 
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3. Z przyczyn określonych w ust. 1 umowa rozwiązuje się w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od 
umowy lub od jej części. 

 
 
 

§ 8 
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kwoty w wysokości 10% całkowitej kwoty zamówienia. 
2. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia szkody przewyższającej  
jej wysokośd. 
3. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wytworzonych materiałów na następujących 
polach eksploatacji: zwielokrotnianie, utrwalanie, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem 
egzemplarzy, publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mied do niech 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
4. Kwota wynagrodzenia określona w § 5 umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 
5. Przeniesienie praw autorskich określonych w ust. 1 nastąpi w dniu przyjęcia wykonania usługi 
przez Zamawiającego. 
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody 
na wykonywanie zależnych prac autorskich. 
7. Wykonawca oświadcza, że opracowując materiały nie naruszy praw osób trzecich i przekaże 
Zamawiającemu materiały w stanie wolnym od obciążeo prawami osób trzecich. 

 
§ 9 

Wszelkie działania, dokumentacja oraz inne czynności związane z realizacją usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy winny byd realizowane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami 
regulującymi realizację działao w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

 
§ 10 

Zamawiający oraz inne uprawnione podmioty w zakresie badania prawidłowości realizacji projektu 
systemowego zastrzegają sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz wglądu do 
dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 

§ 12 
Spory mogące wyniknąd z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 


