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________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Znak. 

Otyń, dnia 31.08.2011 r. 

 

..................................... 
 (pieczęć Zleceniodawcy)  

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
                                

 

Zapytanie ofertowe 

 
Działając w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu, w związku z art.4 ust. 8 ustawy                 
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 154, póź. zmianami), 
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi. 
 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu, ul. Bolesława Chrobrego 18, 
67-106 Otyń 

2. Przedmiot zamówienia:  
 

Cześć 1 „Gospodarka magazynowa z obsługą komputera i kas fiskalnych” dla 17 osób 
 
Zakres szkolenia obejmuje:   

1. Przepisy BHP – 6  h  
2. Gospodarka towarowa - 5 h  
3. Zasady poprawnego przechowywania towarów - 6 h  
4. Magazynowe środki transportu-5 h  
5. Podstawy obsługi komputera – 22h  
6. Obsługa programu magazynowego – 15h   
7. Kasy fiskalne – 12h  

 
Liczba godzin zajęć ogółem – 71 jednostek lekcyjnych 
 
Uzyskiwane uprawnienia:  

• Magazynier z obsługą wspomagających programów komputerowych i kas fiskalnych 
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Forma zakończenia kursu: 
• Egzamin  – wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu 
 

Cześć 2 Kurs na operatora wózka widłowego dla 3 osób 

Zakres szkolenia obejmuje:   

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych - 4 godziny (teoria) 
2. Budowa wózka - 8 godzin (teoria) 
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami -8 godzin 

(teoria) 
4. Czynności operatora w czasie pracy z wózkami - 8 godzin (teoria) 
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - 4 godziny (teoria) 
6. Wiadomości z zakresu BHP - 8 godzin (teoria) 
7. Wiadomości o dozorze technicznym - 4 godzin (teoria) 
8. Praktyczna nauka jazdy - 15 godzin (nauka jazdy) 
9. Wiadomości związane z wymianą butli gazowych - 2 godziny (teoria) 
10. Wymiana butli gazowych - pokaz przez instruktora i samodzielna wymiana przez kursantów - 6 

godzin (praktyka) 
 

Liczba godzin zajęć ogółem – 67 jednostek lekcyjnych 
 
Uzyskiwane uprawnienia: prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym 
następujących typów: 

• naładowne, 
• unoszące 
• podnośnikowe 
• ciągnikowe 
• specjalne 
• oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach zasilanych gazem. 

 
Forma zakończenia kursu: 

• Egzamin  zewnętrzny - wydanie uprawnień 
 

Inne uwagi: wydana dokumentacja w języku polskim i angielskim  
1) Termin realizacji zamówienia:  do 30 listopada 2011 r. 

2) Kryterium oceny oferty: cena – 100 %. 

3) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 1 lub 2 cześć zamówienia lub na obie 

części zamówienia.  

4) Inne istotne warunki zamówienia:  
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Dotyczy każdego szkolenia: 
 
 

a) Miejsce szkolenia: miejscowość Otyń w przypadku kursu „Gospodarka magazynowa                     
z obsługą komputera i kas fiskalnych”; miasto Nowa Sól lub miejscowość Otyń                           
w przypadku kursu operator wózka widłowego. 

b) Wykonawca zapewnia sale szkoleniowe ogrzane do temperatury pokojowej.  
c) Szkolenie maksymalnie 5 godzin dziennie, maksymalnie 3 razy w tygodniu, z wyłączeniem 

kursu operatorów wózków jezdniowych.  
d) Szkoleniowca zapewnia materiały szkoleniowe oznaczone odpowiednimi logotypami 

zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczeni projektów POKL, w tym 
dodatkowo teczkę z gumką, notes i długopis dla każdego uczestnika szkolenia.  

e) W trakcie wykładów szkoleniowca zapewnia co najmniej 1 przerwę w formie bufetu 
kawowego, w skład którego wejdą: kawa, herbata, woda mineralna gazowana                                
i niegazowana, ciastka, cukier, śmietanka do kawy, cytryna.    

f) Wykonawca prowadzi listy obecności na odpowiednich wzorach, dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

g) Wykonawca prowadzi dokumentację zdjęciową z przebiegu szkolenia i przekaże ją na 
płycie CD Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

h) Wykonawca prowadzi dziennik zajęć z tematami każdego dnia szkoleniowego i podpisem 
instruktora oraz przekaże go Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia. 

i) Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia, oceniającą 
poziom zadowolenia uczestników ze sposobu prowadzenia, realizacji i przebiegu szkolenia. 

j) Wykonawca przeprowadzi na zakończenie szkolenia egzamin wewnętrzny oceniający 
zdobytą przez uczestnika wiedzę i zdobyte umiejętności. 

k) Wykonawca wyda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnych z §6 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r., w sprawie uzyskiwania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

l) Wykonawca zapewnia egzamin państwowy jeśli jest wymagany do otrzymania uprawnień.    
m) Wykonawca ubezpiecza kursantów od NNW na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 tys. zł.  
n) Wykonawca zobowiązany będzie do rejestracji warsztatów na stronie internetowej 

www.inwestycjewkadry.info.pl  
o) Płatność za realizacje przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu warsztatów i  odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, jednak Zamawiający zastrzega możliwość opóźnień 
w uregulowaniu należności  Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, jednak nie później 
niż do dnia 31.12.2011r., spowodowane przesunięciami wypłaty transz na realizację projektu przez 
Samorząd Województwa Lubuskiego.  

 
5) Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 

1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
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nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić 

napis: „Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe przeprowadzane w ramach projektu 

systemowego 7.1.1. Nie otwierać przed 9 września 2011r. godzina 12.05”. Ofertę złożyć można 

osobiście w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat), pocztą (za datę wpływu uważa się dzień 

zarejestrowania w jednostce Zamawiającego), lub elektronicznie za pośrednictwem Internetu                    

(w formie zeskanowych dokumentów) na adres: gops.otyn@interia.pl 

6) Termin złożenia oferty: do dnia 9 września 2011r. do godziny 12.00. 

7) Termin otwarcia wszystkich ofert nastąpi dnia: 9 września 2011r. o godz. 12.05  w  GOPS                                 

w Otyniu, sekretariat.  

8) Dodatkowe informację udzielane pod numerem telefonu: 068 355 0 600 

 

UWAGA:  Bezwzględnym warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest dostarczenie:                        

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferty według załączonego wzoru - załącznik nr 1. 

 
 

 

 

                                    ......................................................................... 

                             (podpis kierownika jednostki) 


