
 

 

Ogłoszenie nr 593123-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.  

Ośrodek Pomocy Społecznej: ORGANIZACJA, PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ 

INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Klub Integracji 

Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, 

działania 9.2 Włączenie społeczne, poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 

- 2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Gmina Sępólno Krajeńskie ul. T. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie 

reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Krajeńskie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  



W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 

9296418900000, ul. ul. Szkolna  8 , 89400   Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie, 

państwo Polska, tel. 523 888 450, e-mail dws1@poczta.onet.pl, faks 523 888 451.  

Adres strony internetowej (URL): www.ops-sepolno.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.ops-sepolno.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.ops-sepolno.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim  

Adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 8 89-400 Sępólno Kraj.(sekretariat– pokój 1)  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA, 

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH, SPOTKAŃ GRUPOWYCH I 

KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 

SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  

Numer referencyjny: OPS.WR.271.4.1.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został 

określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ - usługa w 

zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć indywidualnych, spotkań grupowych i kursów 

dla uczestników projektu „Klub Integracji w Sępólnie Krajeńskim” Przedmiotem zamówienia 

jest: część 1. Diagnoza uczestników – opracowanie Indywidualnego Planu Działania- dla 45 

uczestników projektu część 2. Terapia rodzinna lub mediacja - dla 45 uczestników projektu 

część 3. Warsztaty z dietetykiem – dla 45 uczestników projektu część 4. Spotkania z coachem 

- dla 45 uczestników projektu część 5. Warsztaty z trenerem ds. uzależnień – dla 45 



uczestników projektu część 6. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – dla 45 uczestników 

projektu część 7. Kurs BHP – dla 26 uczestników projektu część 8. Kurs kompetencyjny 

„Kurs kroju i szycia”– dla 8 uczestników projektu część 9. Kurs kompetencyjny „Opiekun 

osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”– dla 8 uczestników projektu część 10. Doradca 

zawodowy – dla 45 uczestników projektu W działaniach objętych niniejszym przetargiem 

uczestniczyć będą osoby, które mieszkają na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Kursy będą 

odbywać się dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności 

zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w 

ramach poszczególnych kursów mają na celu uzyskanie przez uczestników nowych 

kwalifikacji zawodowych, zmianę lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

2.Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie 

umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

80530000-8 

80570000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2017-11-15 

   
2018-12-15 

   
2018-12-15 

   
2018-12-15 

   
2018-12-15 

   
2018-02-28 



   
2017-11-30 

   
2018-04-30 

   
2018-04-30 

   
2018-12-15 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



(dotyczy wszystkich części) a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : a) pkt 2 lit a, składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert), 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentami 

zamierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykonawca, w terminie 3 

dni od dnia przekazania informacji, w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 ).  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
4. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) dokument, w którym 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

-jeżeli dotyczy.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  



IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) 

zaistniały przyczyny niezależne od Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 

środków nie można było uniknąć ani im zapobiec; 2) nastąpiła zmiana obowiązującej stawki 

podatku VAT; 3) nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia zajęć indywidualnych, 

szkolenia/kursu, pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 

do SIWZ, 4) z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i 

adresowych określonych w umowie. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić 

wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Strona 

występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia przynajmniej jednej z powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień 

zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-10-03, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 



Część nr:  1 Nazwa:  Diagnoza uczestników – opracowanie Indywidualnego Planu Działania  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby terapia odbywała się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wsparcia na wysokim poziomie, 

dostosowanej do specyfiki wsparcia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i 

przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 2. 

Wsparcie musi odbywać się indywidualnie z każdym uczestnikiem (łącznie 5 godzin 

zegarowych wsparcia na uczestnika projektu): - psycholog - 2 godziny/uczestnik - doradca 

zawodowy - 2 godziny/uczestnik - coach – 1 godzina/uczestnik 3. Liczba uczestników 

wsparcia - 45 osób. 4. Czas trwania wsparcia – łącznie 225 godzin w 2017 roku. 5. Termin 

realizacji wsparcia: październik 2017r. – 15 listopad 2017r., 6. Każdy z uczestników projektu 

winien zostać zdiagnozowany przez w/w specjalistów, czego efektem końcowym będzie 

opracowanie 1 Indywidualnego Planu Działania na uczestnika projektu. 7. Wymogi: - 

psycholog: min. 5 letni staż pracy w zawodzie psycholog, wykształcenie wyższe z 

przygotowaniem psychologicznym, min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów; - 

doradca zawodowy: min. 5 letni staż pracy jako doradca zawodowy, wykształcenie wyższe. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia; - coach: min. 3 letni staż pracy jako coach, min. 3 letnie 

doświadczenie w realizacji projektów, studia z zakresu coachingu.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2017-11-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Terapia rodzinna lub mediacja 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1.Zamawiający wymaga aby terapia odbywała się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji terapii na wysokim poziomie, 

dostosowanej do specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i 

przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. 

Terapia ma charakter spotkań grupowych. 4. Liczba uczestników terapii - 45 osób. 5. Czas 

trwania terapii – 2017 rok – łącznie 20 godzin zegarowych w 2017r. i 80 godzin zegarowych 

w 2018r. 6. Termin rozpoczęcia terapii: listopad 2017r., a zakończenie terapii - maksymalnie 

do 15 grudnia 2018r. 7. Terapia rodzinna lub mediacja powinna obejmować m.in. następujące 

zagadnienia: • Analiza indywidualna sytuacji danej rodziny objętej terapią, • Tematami 

rozmów mogą być m.in. kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z 

którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak 

się ze sobą czują. • poprawa kontaktu rodziców ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych 

rozwiązań kłopotów wychowawczych, • pomoc w zrozumieniu przez dzieci intencji 

zachowań rodziców. 8. Wymogi: Trener/szkoleniowiec - min. 5 letnie doświadczenie w pracy 

z osobami zagrożonymi ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, udokumentowane 

wykształcenie i doświadczenie, poradnictwo rodzinne, mediacje- wykształcenie 

pedagogiczne, psychologiczne, doświadczenie w pracy z rodziną.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  3 Nazwa:  Warsztaty z dietetykiem  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby warsztaty odbywały się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć na wysokim poziomie, 



dostosowanych do specyfiki warsztatów z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów 

BHP i przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. 

Zajęcia muszą odbywać się w trybie zajęć grupowych. 4. Liczba uczestników warsztatów - 45 

osób. 5. Czas trwania warsztatów – 3 grupy po 15 osób x 30 godzin zegarowych na grupę, tj. 

30 spotkań po 3 godziny w 2018r. (90h). 6. Termin rozpoczęcia warsztatów: styczeń 2018r., a 

zakończenie warsztatów - maksymalnie do 15 grudnia 2018r. 7. Warsztaty z dietetykiem 

powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia: • Wykład o zasadach zdrowego 

żywienia, prawidłowych • Komponowanie prawidłowego dobowego jadłospisu na podstawie 

piramidy zdrowego żywienia. • Analiza składu ciała, wyznaczanie zakresu prawidłowej masy 

ciała i dobowego zapotrzebowania energetycznego dla wszystkich chętnych. • Wybieranie 

zdrowych produktów – czym się kierować, które informacje na etykietach są ważne. • 

Omówienie poszczególnych grup produktów z piramidy zdrowego żywienia i prezentacja 

produktów, które warto wybierać. • Komponowanie prostych posiłków do pracy. • 

Przykładowe aranżacje prostych jadłospisów (z pomysłami na potrawy). • Porównanie 

kaloryczności fast foodów i innych dań restauracyjnych ze zdrowymi posiłkami (na 

przykładach). - Apetyt na urodę czyli żywienie w służbie urody (czego unikać aby mieć 

piękną skórę, co pomaga odżywić i poprawić wygląd skóry, pomysły na „posiłki dla skóry”) - 

Święta w wersji light (pomysły i propozycje dań świątecznych, jak zorganizować wszystko 

przed świętami, żeby zdążyć przygotować dania wigilijne, wartość odżywcza dań 

świątecznych) - Atrakcyjna mama (zajęcia z dietetykiem dla mam powracających do pracy, 

powrót do formy, jak organizować żywienie aby było zdrowo i jak zgubić zbędne kilogramy 

po ciąży) - Brain food czyli jedzenie dla mózgu (co jeść żeby dobrze odżywić mózg, jakie 

składniki wspomagają pracę mózgu, dlaczego ważne jest odpowiednie żywienie mózgu) - 

Żegnaj mój słodki czyli zmniejsz apetyt na słodycze (jak odzwyczaić się od słodyczy, 

zamienniki słodyczy zdrowe i odżywcze, dlaczego sięgamy po słodycze i jak poskromić na 

nie apetyt) - Odporność przez cały rok (co poprawia, co pogarsza odporność organizmu, kiedy 

zadbać o odporność, pomysł na „odpornościowe” posiłki). 8. Wymogi: Trener/szkoleniowiec 

- min. 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub/i wykluczeniem 

społecznym, udokumentowane wykształcenie i doświadczenie.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  4 Nazwa:  Spotkania z coachem 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć na wysokim poziomie, 

dostosowanych do specyfiki spotkań z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i 

przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. 

Spotkania muszą odbywać się indywidualne z każdym uczestnikiem. 4. Liczba uczestników 

terapii - 45 osób. 5. Czas trwania zajęć – 2 godziny zegarowe każdy uczestnik projektu w 

2018 roku. 6. Termin rozpoczęcia terapii: styczeń 2018r., a zakończenie - maksymalnie do 15 

grudnia 2018r. 7. Spotkania z coachem powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: • 

ukierunkowanie uczestnika na lepsze rozumienie siebie, rozwój osobisty, rozwiązywanie 

trudności i/lub realizowanie założonych celów. 8. Wymagania: min. 3 letni staż pracy jako 

coach, min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów coach, studia z zakresu coachingu.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  5 Nazwa:  Warsztaty z trenerem ds. uzależnień 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć na wysokim poziomie, 

dostosowanej do specyfiki zajęć z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i 



przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. 

Zajęcia muszą odbywać się w trybie zajęć grupowych. 4. Liczba uczestników zajęć - 45 osób. 

5. Czas trwania zajęć – 3 spotkania po 3 godziny zegarowe w 2017 roku i 17 spotkań po 3 

godziny zegarowe w 2018 r. (3 grupy po 15 osób). 6. Termin rozpoczęcia zajęć: grudzień 

2017, a zakończenie zajęć - maksymalnie do 15 grudnia 2018r. 7. Zajęcia z trenerem powinny 

obejmować m.in. następujące zagadnienia: - rozpoznaje u siebie uzależnienie, - akceptuje fakt 

bycia osobą uzależnioną i ograniczenia z tego płynące, - rozpoznaje rodzaj uzależnienia i 

radzi sobie z nim, - przejmuje odpowiedzialność za swoje dalsze życie, - potrafi w inny, niż 

za pomocą używek sposób radzić sobie z emocjami, - lepiej rozumie siebie i innych, - jest 

gotów do dalszej pracy nad sobą. 8. Wymogi: Trener/szkoleniowiec - min. 5 letnie 

doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, 

udokumentowane wykształcenie i doświadczenie, certyfikowany terapeuta ds. uzależnień, 

min. 5 letni straż pracy z osobami uzależnionymi.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80570000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-12-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  6 Nazwa:  Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 2. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do 

specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, 

materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji w ramach kursu wypracowanego dla danego kursu systemu 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się. 4. Liczba uczestników kursu - 45 osób. 5. 

Czas trwania kursu – 3 grupy 15 osobowe po 30 godzin dydaktycznych na grupę. 6. Termin 



realizacji kursu: styczeń 2018– 28 lutego 2018r. 7. Celem szkolenia jest przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie 

zatrudnienia na rynku pracy, a w rezultacie podniesienie kompetencji zawodowych i 

zwiększenie szansy na zatrudnienie. 8. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje: • 

Zasady prawne udzielania pierwszej pomocy. • Łańcuch przeżycia. • Bezpieczeństwo własne, 

bezpieczeństwo poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia. • Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa, ABC: -przyczyny niedrożności dróg oddechowych, -metody bezprzyrządowego 

udrażniania dróg oddechowych u osoby z urazem i bez urazu. • Sztuczne oddychanie: -

techniki uciskania klatki piersiowej, -głębokość i częstość uciskania klatki piersiowej. • 

Poszkodowany nieprzytomny -badanie szczegółowe, -zasady postępowania z chorym 

nieprzytomnym prawidłowo oddychającym, -pozycja bezpieczna u nieprzytomnego z urazem 

i bez urazu. • Złamania, zwichnięcia, skręcenia: -definicja złamania, skręcenia, zwichnięcia, -

pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Zasady doraźnego unieruchomienia. • 

Krwawienia, krwotoki zewnętrzne, rodzaje ran -definicje pojęć, -zasady tamowania 

krwotoków, zasady zaopatrywania ran powierzchownych. • Zadławienia -definicja, objawy 

zadławienia -pierwsza pomoc w zadławieniach u dzieci i dorosłych Wybrane nagłe 

zagrożenia środowiskowe. Zasady postepowania w poszczególnych przypadkach: -tonięcie - 

udar cieplny -odmrożenia -oparzenia -napady drgawkowe -ukąszenie. 9. Wykonawca w 

ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób 

aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od 

ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, usługi cateringowej, sali 

szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – 

certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej 

branży. 9. Wymogi: Trener/szkoleniowiec - min. 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, udokumentowane wykształcenie i 

doświadczenie  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-02-28 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  7 Nazwa:  Kurs BHP 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do 

specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, 

materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji w ramach kursu wypracowanego dla danego kursu systemu 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się. 4. Liczba uczestników kursu - 26 osób. 5. 

Czas trwania kursu – 2 grupy 13 osobowe – 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne każda 

grupa. 6. Termin rozpoczęcia kursu: listopad 2017r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 

30 listopada 2017r. 7. Celem kursu jest pozyskanie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz 

praktycznej przygotowującej do podjęcia pracy, a w rezultacie podniesienie kompetencji 

zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie. 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu 

zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu 

nie ponosił żadnych kosztów bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt 

egzaminu, materiałów szkoleniowych, usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania 

dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu 

potwierdzającego zdobyte uprawnienia rozpoznawalnego w danej branży.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2017-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  8 Nazwa:  Kurs kompetencyjny „Kurs kroju i szycia” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1.Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do 

specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów 



przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, 

materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3.Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji w ramach kursu wypracowanego dla danego kursu systemu 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się. 4.Liczba uczestników kursu - 8 osób. 5.Czas 

trwania kursu – 152 h dydaktyczne / na 1 osobę. 7.Termin rozpoczęcia kursu: listopad 2017r., 

a zakończenie kursu - maksymalnie do 30 kwietnia 2018r. 8. Celem kursu będzie 

przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku krawca, szwaczki. 9. Minimalny zakres 

tematyczny kursu obejmuje: • BHP - zasady bezpiecznego posługiwania się maszynami do 

szycia oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi w branży odzieżowej 2. Rysunek 

zawodowy oraz zasady kształtowania form płaskich i przestrzennych - wstęp do rysunku 

odręcznego - schematy sylwetek - proporcja, elementy kompozycji, zasady równowagi 3. 

Towaroznawstwo i materiałoznawstwo - ogólne wiadomości o włóknach i ich rodzaje - 

właściwości poszczególnych włókien - zastosowanie włókien - budowa tkaniny, sploty 4. 

Budowa, obsługa i nauka szycia na maszynie - budowa maszyny stębnówki - mechanizmy 

maszyny i ich działanie - rodzaje igieł do maszyny - technika szycia na maszynie, zakładanie 

igły, nici, bębenka - przygotowanie do szycia – prawidłowy ścieg ( usterki w pracy maszyny i 

ich usuwanie) 5. Organizacja miejsca pracy i szycie ręczne - narzędzia, przyrządy i przybory 

do szycia - podstawowe ściegi ręczne - dziurki dziergane i guziki 6. Podstawowe ściegi i 

detale odzieżowe - techniki wykonania szwów maszynowych - elementy wykańczające i 

ozdobne ( kieszenie, kołnierze) 7. Podstawowe informacje o kroju - forma, szablon, dodatki 

na szwy - zużycie materiału - układ wykroju na tkaninie - rodzaje układów szablonów 8. 

Poprawki krawieckie, łatanie, reperowanie - techniki wykonywania poszczególnych 

poprawek krawieckich: wydłużanie, skracanie, wymiana/ wszywanie zamków, reperowanie 9. 

Realizacja gotowych form odzieży - kolejność wykonywania poszczególnych części form 

odzież 8. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie 

niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów 

bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, 

usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie 

kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia 

rozpoznawalnego w danej branży.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
9 Nazwa:  

Kurs kompetencyjny „Opiekun osób starszych, chorych i 

niepełnosprawnych” 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1.Zamawiający wymaga aby kurs odbywał się na terenie Sępólna Krajeńskiego. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kursu na wysokim poziomie, dostosowanego do 

specyfiki szkolenia z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, urządzenia, 

materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3.Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji w ramach kursu wypracowanego dla danego kursu systemu 

walidacji i certyfikowania efektów uczenia się. 4.Liczba uczestników kursu - 8 osób. 5.Czas 

trwania kursu – 110 h dydaktycznych / na 1 osobę. 6.Termin rozpoczęcia kursu: listopad 

2017r., a zakończenie kursu - maksymalnie do 30 kwietnia 2018r. 7. Celem kursu będzie 

przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych. 8. Program kursu powinien być zgodny z krajowym 

standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie „Opiekunka domowa” opracowanym przez 

MPiPS i znajdującym się na stronie www.kwalifikacje.praca.gov.pl lub 

ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/. 9. Absolwent kursu powinien zdobyć wiedzę m.in. w 

zakresie: • Wybrane zagadnienia prawne, • Podstawy psychologii, • Podstawowe wiadomości 

z gerontologii, • Podstawy psychiatrii, • Dietetykę i przygotowywanie posiłków, • Podstawy 

higieny i pielęgnacji, • Zasady funkcjonowania publicznej służby zdrowia, • Organizację 

pracy własnej oraz zasady bhp, • Etyka w zawodzie opiekunki.. 10. Na kurs składają się: 

część teoretyczna obejmująca zagadnienia związane z anatomią i fizjologią człowieka, 

psychologią, pielęgnacją i podstawami rehabilitacji, nie mniej niż 60 godzin, część praktyczna 

50 godzin zajęć praktycznych powinno odbywać się w miejscu świadczącym usługi zgodnie z 

tematem zamówienia. 11. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić 

wszystkie niezbędne koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnych kosztów 

bezpośrednich, począwszy od ubezpieczenia, po koszt egzaminu, materiałów szkoleniowych, 

usługi cateringowej, sali szkoleniowej i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie 

kwalifikacji w zawodzie – certyfikatu/dokumentu potwierdzającego zdobyte uprawnienia 

rozpoznawalnego w danej branży. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania zajęć 

praktycznych w Kamieniu Krajeńskim. Dowóz na zajęcia praktyczne i związany z tym koszt 

leży po stronie Wykonawcy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2018-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  10 Nazwa:  Doradca zawodowy 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1. Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się na terenie Sępólna 

Krajeńskiego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć na wysokim poziomie, 

dostosowanej do specyfiki zajęć z zachowaniem wymogów sanitarnych, przepisów BHP i 

przepisów przeciwpożarowych. Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w sprzęt 

niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt, 

urządzenia, materiały niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia. 3. 

Zajęcia muszą odbywać się w trybie zajęć indywidualnych. 4. Liczba uczestników zajęć - 45 

osób. 5. Czas trwania spotkań– 30 godzin zegarowych w 2017 roku, 240 godzin zegarowych 

w 2018 r. (6h na jednego uczestnika przez 2017r. i 2018r.). 6. Termin rozpoczęcia zajęć: 

listopad 2017, a zakończenie zajęć - maksymalnie do 15 grudnia 2018r. 7. Zajęcia z doradcą 

powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia: • Opracowanie ścieżki rozwoju 

edukacyjno-zawodowego uczestnika; • Identyfikowanie potrzeb, diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego wraz ze wskazaniami rodzajów szkoleń 

umożliwiających nabycie kompetencji niezbędnych na lokalnym rynku; • Dokonanie oceny 

predyspozycji i możliwości uczestników oraz opracowanie ich ścieżki rozwoju; 8. Zakres 

doradztwa zawodowego będzie dostosowany do osobistych potrzeb uczestników. 9. Wymogi: 

- doradca zawodowy: min. 5 letni staż pracy jako doradca zawodowy. Należy podkreślić, iż 

zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, 

doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2013 r., poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 80530000-8 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2018-12-15 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Aspekt społeczny 20,00 

Termin płatności faktury 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


