
 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

  
 

 

 

OPS.252.2.2012 
 

 

OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

na 

„Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników 

projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 
 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  

Jeżowe 136 a 

37- 430 Jeżowe  

tel. (015) 879 49 00, fax (015) 879 43 42,  

e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl, www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

II.  Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 10 ust.1 

i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie: 

www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

IV.  Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej 

organizacji szkoleń oraz kursów zawodowych  w ramach realizacji projektu pn.: „Czas 

na aktywność w Gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) „Sprzedawca -  fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 12 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Sprzedawca fakturzysta z obsługą 

komputera i kas fiskalnych”. Beneficjentami szkolenia będą osoby 

bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz uczące się, z terenu gminy Jeżowe. 

Przedział wiekowy uczestników 16 – 32 lata. 

mailto:gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl
http://www.jezowe.bip.podkarpackie.pl/
http://www.jezowe.bip.podkarpackie.pl/
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b) Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikowi kursu pozyskania wiedzy 

i praktycznych umiejętności w celu przygotowania go do podjęcia zatrudnienia 

w zawodzie sprzedawcy- fakturzysty. 

c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu  - 160 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie. 

Wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub 

popołudniowych. Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od 

poniedziałku do czwartku. 

e) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy: przegląd aktów 

prawnych (omówienie), odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera, 

postępowanie z falsyfikatami; 

 Elementy towaroznawstwa handlowego: 

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów: istota kodowania towarów, 

kodowanie towarów w Polsce i świecie. 

Czynniki determinujące jakość towarów: cykl życia towaru,  zmiany 

jakościowe w towarach w funkcji czasu, czynniki działające destrukcyjnie 

na towary. 

Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu: narażenia 

magazynowe i transportowe, zasady przechowywania wybranych grup 

towarowych, kontrola warunków klimatycznych. 

 Dokumentacja handlowa i magazynowa: 

Dokumentacja handlowa: zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja 

związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja 

magazynowa, reklamacje i zwroty. 

Rozliczenia i dokumentacja finansowa: rozliczenia gotówkowe (znaki 

pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia), rozliczenia 

bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania), 

rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady 

rozliczania), kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, 

rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży 

(faktury, paragony).  

Dokumentacja wymiany zagranicznej: formy wymiany i rozliczeń, 

organizacja i dokumentacja dostaw, dokumentacja celna i podatkowa,  

dokumentacja w handlu zagranicznym.  

 Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych:  rodzaje i zastosowanie 

urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia 

sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, transmisja danych z kas 

fiskalnych do programów magazynowych i księgowych, rozpoznawanie 

i kontrola znaków pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma 

dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy. 
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 Wybrany komputerowy program do fakturowania, np. FPP firmy CDN: 

ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży 

i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 

2) „Grafik komputerowy”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 13 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Grafik komputerowy”. Beneficjentami 

szkolenia będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz uczące się, 

z terenu gminy Jeżowe. Przedział wiekowy uczestników 16 – 26 lat.  

b) Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie grafika 

komputerowego. Po szkoleniu każdy powinien być w stanie pracować 

w CorelDraw i Photoshop. 

Powinien rozumieć, gdzie zastosować elementy grafiki rastrowej, a gdzie 

wektorowej. Powinien być w stanie przygotować ulotki, książeczki, foldery, 

logo, zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na 

strony www itp. 

c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu - 150 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku. 

f) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Obsługa programu CorelDraw. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego. Program szkolenia powinien być 

nastawiony na opanowanie narzędzi CorelDraw wykorzystywanych do 

składu dokumentów drukowanych, projektowania znaków graficznych 

typu: logo, czcionki.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), ploter, sitodruk i również 

ekran. Zajęcia praktyczne powinny zawierać takie zagadnienia jak 

projektowanie: wizytówek, loga z użyciem krzywych Beziera i pracy na 

węzłach, folderów, ilustracji, katalogów, ulotek reklamowych, ogłoszeń 

prasowych. 

Uczestnicy powinni zapoznać się  praktycznie ze wszystkimi możliwymi 

sytuacjami, w których można wykorzystać program CorelDraw. Program 

kursu powinien być dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestników. 

 Obsługa programu Photoshop. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego lub projektanta www. Program 

szkolenia powinien być nastawiony na opanowanie wszystkich narzędzi 
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Photoshopa i wszystkich popularnych formatów graficznych używanych 

w procesie produkcji.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), grafikę, która ma być 

prezentowana na ekranie, na przykład na stronach WWW i we wszelkiego 

rodzaju prezentacjach ekranowych. Uczestnicy powinni zapoznać się  

praktycznie ze wszystkimi możliwymi sytuacjami, w których można 

wykorzystać program Photoshop. Program kursu powinien być 

dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestników. 

3) „Trening kompetencji i  umiejętności społecznych”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 25 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych.  

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 komunikacja interpersonalna, 

 asertywność, 

 radzenie sobie ze stresem. 

4) „Doradztwo zawodowe”: 

a) Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności poruszania się po 

rynku pracy, poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych 

przez 25 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 16 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 opracowanie podstawowych dokumentów – CV, list motywacyjny, podanie, 

  techniki poszukiwania pracy,  

 skuteczna komunikacja i autoprezentacja w kontekście rozmów 

kwalifikacyjnych; 

5) „Trening adaptacyjny”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 20 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Umiejętność kreowania własnego wizerunku 

 Umiejętność planowania i zarządzania domowym budżetem 

 Kształtowanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia 
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6) Informacje dodatkowe: 

a) Program szkolenia musi być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). 

b) Program szkolenia zgodnie z § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 

(Dz.U. Nr 47, poz. 315) powinien zawierać w szczególności następujące 

informacje: 

 nazwę szkolenia,  

 zakres szkolenia, 

 miejsce szkolenia, 

 czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 

 cele szkolenia, 

 plan nauczania – tematy zajęć edukacyjnych i czas ich realizacji, 

c) W cenę zamówienia Wykonawca powinien wliczyć następujące koszty:  

 zapewnienia wszystkim uczestnikom kursów materiałów i pomocy 

dydaktycznych (podręczników, poradników, skryptów lub innych 

materiałów) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także 

materiałów biurowych w postaci notatników i długopisów. Materiały 

szkoleniowe o których mowa uczestnicy kursów otrzymają na własność;  

 zapewnienia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych 

(komputerów, kas fiskalnych);  

 zapewnienia odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych 

i praktycznych (sal wykładowych wyposażonych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia (tablica 

sucho ścieralną, Flip chart, laptop, projektor), zapewniające bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy i nauki; 

 przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych;  

 ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca szkolenia – od 

pierwszego do ostatniego dnia szkolenia;  

 zapewnienia każdego dnia cateringu dla wszystkich uczestników kursów 

oraz wykładowcy, w postaci jednego dania obiadowego - od poniedziałku 

do piątku danie mięsne, piątek danie bezmięsne;  

 zapewnienia każdego dnia w którym będą odbywać się zajęcia dowozu 

uczestników na miejsce szkolenia z miejsca zamieszkania oraz z miejsca 

szkolenia na miejsce zamieszkania. Trasa przejazdu uczestników z miejsca 
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zamieszkania na miejsce szkolenia przedstawia się następująco: Jeżowe – 

Jata – Pogorzałka – Cholewiana Góra – Jeżowe – Groble – Jeżowe. Długość 

jednorazowego przejazdu ok. 25 km. Czas przejazdu ok 30 min. 

d) Zamawiający zapewni uczestnikom kursów serwis kawowy, napoje zimne 

oraz słodki poczęstunek – proszę nie wliczać w koszt szkoleń. 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

80.53.00.00-9 – Usługi szkoleniowe; 

80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego; 

 

V.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca 

złożył jedną ofertę opiewającą na jedną cenę. 

 

VI.  Termin wykonania zamówienia: 

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012 r.  

 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 

22 ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełnia 

warunek, jeżeli posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego 

przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy 

(podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. 

zm.); 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełnia warunek jeżeli 

zrealizował co najmniej 2 usługi szkoleniowe (Projekty) w okresie ostatnich trzech 

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie 

mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda, usługom szkoleniowym stanowiącym 

przedmiot zamówienia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

2. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” 

albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

 

VIII.  Informacja na tematów wadium: 

W postępowaniu nie jest wymagane składanie wadium. 

 

IX.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 100 % 

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 

Jeżowe (Biuro  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 19) do dnia 

14.06.2012 r. do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 

składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

 

XI.   Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XIII.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 

 

XIV.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. 

 

XV.  Informacja o możliwości unieważnienia postępowania: 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy p.z.p., w sytuacji, gdy środki pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał na sfinansowanie zamówienia, nie zostały 

mu przyznane.  

 

XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Anna 

Kobylarz- tel. (015) 879 49 00, (015) 879 43 04 wew.116, 128, w godz. pomiędzy 8:00 

a 15:30. 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06.06.2012 r. 

Numer ogłoszenia:  191754 – 2012 

 

Jeżowe, dnia 06.06.2012 r.    

 

 

         KIEROWNIK   

         

                 Stanisława Czubat 


