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Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: ZD.253.8.2013 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń/kursów/warsztatów zawodowych, o następującej tematyce: 

 

1) Wózki widłowe, 

2) Prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C),  

 

na potrzeby uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt 

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. "Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników objętych tą formą wsparcia, wzmocnienie ich sytuacji na rynku pracy, 

umożliwienie im rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

 Usługi powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy 

czym minimalny czas poszczególnych warsztatów nie może być krótszy niż: 

1. w przypadku szkolenia „Wózki widłowe” – 67 godz. (teoretycznych i praktycznych). 

2. w przypadku kursu „Prawo jazdy (Kat. B, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C) 

„ – zgodnie z normami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. 

U. 2011, nr 30 poz. 151) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 

2012 poz. 1019). 

 

z czego czas na zajęcia teoretyczne nie powinien przekraczać 20%*(* nie dotyczy kursu 

prawa jazdy) czasu przeznaczonego na szkolenie.  

Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę w przeliczeniu na jednego uczestnika danego 

szkolenia, przy założeniu następującego obłożenia osobowego na poszczególnych kursach: 

1. Wózki widłowe (7 osób), 

   

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001019
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001019
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2. Prawo jazdy: kat. B (21 osób w tym jedna osoba niepełnosprawna wymagająca szkolenia 

na przystosowanym pojeździe dla osób niepełnosprawnych ),  kwalifikacja wstępna 

przyspieszona kat. C (1 osoba). 

 

W szkoleniu będą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)  z 

następujących grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 Osoby niepełnosprawne, 

 Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze,  

 Osoby bezrobotne. 

W przypadku niepełnosprawnych uczestników szkoleń wykonawca zobowiązany jest dostosować* 

(*nie dotyczy kursu prawa jazdy) formę egzaminu końcowego w taki sposób, aby podejście do 

niego i wykazanie się zdobytą w czasie szkolenia wiedzą i umiejętnościami dostosowane było do 

indywidualnych możliwości uczestnika niepełnosprawnego.  

 

Założenia organizacyjne szkolenia „Wózki widłowe”  

Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym Zakres tematyczny:  

 rodzaje i typy stosowanych wózków jezdniowych  

 budowa i zasady eksploatacji wózków jezdniowych napędzanych  

 wykonywane czynności operatora przy obsłudze wózków 

 wiadomości z zakresu rozmieszczania ładunków oraz typy opakowań 

 zagadnienia związane  bhp i p. poż i pierwszą pomocą  

 praktyczna nauka jazdy wózkami  i nuka  manewrowania wyposażeniem. 

 wymiana butli gazowych propan -  butan 

Szkolenie winno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem dokumentów 

potwierdzających nabycie odpowiednich uprawnień. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursu do istniejących kursów 

zewnętrznych, prowadzonych przez Wykonawcę. 

Założenia organizacyjne szkolenia „Prawo jazdy kat. B, kwalifikacja wstępna 

przyspieszona kat. C” 

Szkolenie powinno obejmować przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 

prowadzenia pojazdów, zgodnie z zapisami przywoływanych wcześniej przepisów. Szkolenie 

powinno rozpocząć się od kwalifikacji formalnej oraz zdrowotnej skierowanych uczestników. 
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Zamawiający pokryje koszty przeprowadzonej kwalifikacji wszystkich skierowanych 

uczestników, natomiast koszty pełnego kursu zamawiający pokrywa jedynie w stosunku 

do osób zakwalifikowanych przez wykonawcę (kwalifikacja formalna i zdrowotna). 

Szkolenie powinno przygotowywać do egzaminu państwowego i być poprzedzone 

egzaminem wewnętrznym.  

W przypadku szkolenia okresowego dla posiadaczy kat. C szkolenie powinno obejmować 

także badanie psychologiczne, o którym mowa w art. 39 k i 39 m ust. o transporcie drogowym 

z dnia 6.09.2001 roku ( Dz. U. z 2012 r., poz. 661) oraz lekarskie wydane na podstawie art. 43 

pkt. 2 oraz 229 § 4 Kodeksu Pracy wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń i orzeczeń. 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia: 

 kadrę posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz w prowadzeniu kursów 

zawodowych związanych z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie 

zrealizowany na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kwalifikacji i 

praktycznych umiejętności uczestnikom szkolenia. 

 materiały biurowe, piśmiennicze (w tym co najmniej długopis, ołówek, 

zeszyt/notatnik do każdych zajęć, merytoryczne opracowanie omawianych zagadnień, 

ubrania robocze na kursy zawodowe (gdzie są niezbędne) oznakowane logotypami 

unijnymi, udostępnionymi przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy; 

 opłacenie i wykonanie niezbędnych badań lekarskich umożliwiających uczestnictwo 

w kursie/szkoleniu/warsztatach a także umożliwiających podejście do egzaminu 

wewnętrznego/państwowego (tam gdzie wymagane); 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów/świadectw/zaświadczeń dla 

uczestników szkolenia o odbyciu kursu/szkolenia/warsztatu. Zawierających informacje o 

głównym temacie zajęć, datach odbywania zajęć wraz z wykazem poszczególnych zagadnień 

i podaniem ilości godzin do każdego z nich, a także listę obecności na zajęciach z każdego 

dnia. Zaświadczenia/świadectwa/certyfikaty oraz listy obecności powinny być oznakowane 

logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wzorem przesłanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii każdego wydanego 

zaświadczenia/certyfikatu/świadectwa i sporządzonych list obecności Zamawiającemu drogą 

pocztową na adres Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i urządzenia 
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do przeprowadzenia zajęć położonej na terenie powiatu legionowskiego lub w blisko 

położonych dzielnicach Warszawy, w punktach łatwo dostępnych środkami 

komunikacji publicznej, z pełnym węzłem sanitarnym; 

  warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 organizacji jednej (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć nie przekracza 4 godzin) lub 

dwóch (w przypadku, gdy dzienny czas zajęć przekracza 4 godziny) przerw 

kawowych dla uczestników: kanapki, kawa, herbata, woda, ciastka, owoce; 

 opłacenia ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika, na czas trwania zajęć 

szkoleniowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka/sali celem 

określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 

Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania 

szkolenia przez jego uczestnika; 

 wystawienie po zakończeniu szkolenia faktury nie później niż do 27 grudnia 2013 r.; 

 dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji uczestnika z 

uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku 

kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tegoż szkolenia; 

 ustawienia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o współfinansowaniu 

szkolenia ze środków Unii Europejskiej. 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe 

Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

Szkolenia muszą być realizowane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne oraz 

obejmować tematykę dostosowaną do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na 

kwalifikacje, w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń 

zawodowych dostępne w bazach danych pod adresem 

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/ oraz podstawy programowe kształcenia w 

danym zawodzie.  

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: ZD.253.8.2013  
 

 

.................................. data ...................... 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

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

             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 
*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak:  ZD.253.8.2013 

 
 

 

.................................. data ...................... 

 

 

                      

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E                           

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz 907 i 984 i 1047) na  Zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj 

siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” 
oświadczam, że 

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

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

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

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

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., 907 i 984 i 1047). 

 

 

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

             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

 
*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 

  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 

 

Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 
 

 

 

 

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak:ZD.253.8.2013  

 

 

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

(pieczątka wykonawcy) 

 

.................................. data ...................... 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowanej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” 
Ja, niżej podpisany:  

imię i nazwisko: ....................................................................................................................... 

 

reprezentujący firmę/(nazwa (firmy) Wykonawcy): ................................................................  

adres firmy/Wykonawcy:  ........................................................................................................ 

 

wpisany w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej nr ......................................., z dnia  

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

Oświadczam, że: 

1. nie otwarto likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej*; 

2. nie ogłoszono mojej upadłości*; 

3. ogłoszono moją upadłość ale zawarłem z wierzycielami układ, zatwierdzony 

prawomocnym orzeczeniem Sądu ..................................................... (znak sprawy), nie 

przewidujący ich zabezpieczenia z majątku upadłego*. 

 

* Uwaga: właściwe zaznaczyć! 

 

 

 

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

       ( pieczątka i czytelny podpis wykonawcy lub 

       osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania        wykonawcy)* 

 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak:ZD.253.8.2013  

 

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

(pieczątka wykonawcy) 
.................................. data ...................... 

 
 

 

INFORMACJA 

składana na podstawie art. 26 ust. 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i 984 i 1047) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” 
 

Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i 984 i 

1047): 

- nie należymy do grupy kapitałowej
1

 /* 

- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących 

do tej samej grupy kapitałowej /*: 

Lp Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby 

  

  

  

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                     ................................................................................ 
       ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 

              przedstawiciela wykonawcy)* 
*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 

UWAGA: 
Niniejszą informację składaną na podstawie art. 26 ust. 2d Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

                                                           
1  Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) jest 

mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przedsiębiorcę składającego ofertę jako wykonawca. 
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Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

znak: ZD.253.8.2013 

 
 

           .................................. data ...................... 

 

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

(pieczątka wykonawcy)   
 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZLECONYCH PODWYKONAWCOM* 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” 
dla zadania Nr ................................................................. 

/należy wpisać numer zadania, dla którego zlecono podwykonawstwo/ 

Lp. Rodzaj powierzonej części zamówienia  

1  

2  

3  

4  

 
* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom niespełniających warunków udziału jak i w 

sytuacji gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w § 5 SIWZ, polega na zasobach innych 

podmiotów określonych, a podmioty te biorą udział w realizacji części zamówienia. 

** nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy 

            

          

 

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

             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 

                     przedstawiciela wykonawcy)* 

 
*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


