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Beneficjent/ Zamawiający: 

Powiat Wysokomazowiecki/ 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec 

  

ROZEZNANIE RYNKU 

Zamawiający w ramach realizacji projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr 

projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17 (zwanym dalej „Projektem”) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkoleń wraz z egzaminami 

dot. kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów 

zawodowych oraz szkolenia chemizacyjnego. 

Wybór wykonawcy zamówienia publicznego, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „rozeznania rynku” 

określoną przez: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4)), bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń następujących szkoleń: 

 

Część 1: Szkolenie – operator wózków widłowych. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Operator wózków widłowych” wraz z egzaminem, dla 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności 

do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych oraz uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zdawanego przed Komisją 

z Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień operatora wózka widłowego. 

Liczba uczestników szkolenia i wymiar zajęć 

a) liczba uczestników szkolenia – 16 osób, 

b) liczba godzin – 60 godzin szkoleniowych x 2 grupy, 

c) liczba grup – 2 grupy (2 grupy x śr. 8 os.). 

d) termin realizacji: od 13 stycznia 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. Zajęcia będą realizowane w oparciu o szczegółowy harmonogram 

zajęć, potwierdzony przez Zamawiającego i przekazany wybranemu oferentowi po podpisaniu umowy. 

Program szkolenia będzie zawierał m.in. następujące zagadnienia: 

a) przygotowanie wózka widłowego do zadań transportowych; 

b) organizowanie transportu wewnątrzzakładowego oraz bhp przy eksploatacji wózków widłowych; 

c) samodzielne prowadzenie wózka i wykonywanie operacji manewrowych; 

d) przepisy BHP w pracy operatora, 

Program szkolenia „Operator wózków widłowych” musi być oparty przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych uzupełnianych 

wskazówkami teoretycznymi. Jednakże Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik szkolenia podczas zajęć praktycznych wykonał 

zadania zgodnie z programem szkolenia. Wymiar szkolenia „Operator wózków widłowych” obejmuje przeprowadzenie zajęć 

teoretycznych z obsługi wózka oraz zajęć praktycznych. Podział godzin szkolenia z obsługi wózka widłowego będzie z 
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zatwierdzonym przez UDT programem szkolenia. Wykonawca zapewni egzamin zewnętrzny (w tym pokryje koszty egzaminu 

każdego uczestnika szkolenia) umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo zamawiający wymaga wydania 

imiennego zaświadczenia ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się na terenie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Zajęcia praktyczne oraz jazda praktyczna powinny odbywać się w 

Ciechanowcu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę. W sytuacji, w której zajęcia praktyczne będą odbywały się 

w miejscu innym, niż Ciechanowiec – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach wynagrodzenia transport UP z miejsca 

przeprowadzenia szkoleń i z powrotem oraz wyżywienie UP w postaci ciepłego posiłku (obiad), jeżeli szkolenie będzie trwało 

dłużej, niż 6 godzin. 

Wykonawca zapewnia sprawny technicznie wózek widłowy do nauki obsługi posiadający decyzję do użytkowania wydaną przez 

Urząd Dozoru Technicznego, butle z gazem, którym zasilany będzie wózek, różnego rodzaju materiały do przewożenia, rozładunku, 

załadunku. 

Część 2: Szkolenie – SEP. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Elektryk z uprawnieniami SEP” wraz z egzaminem, dla 

uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień w zakresie 

eksploatacji urządzeń elektrycznych  Liczba uczestników szkolenia i wymiar zajęć 

a) liczba uczestników szkolenia – 16 osób, 

b) liczba godzin – 40 godzin szkoleniowych x 2 grupy, 

c) liczba grup – 2 grupy (2 grupy x śr. 8 os.), 

d) termin realizacji: termin realizacji: od 13 stycznia 2020 r. do 30 maja 2020 r. Zajęcia będą realizowane w oparciu o szczegółowy 

harmonogram zajęć, potwierdzony przez Zamawiającego i przekazany wybranemu oferentowi po podpisaniu umowy.  

 

Program szkolenia będzie zawierał m.in. następujące zagadnienia: 

a) budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, 

b) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 

c) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu zmianowym powyżej 1kV, 

d) przedstawienie podziału uprawnień SEP oraz zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podziału uprawnień 

na poziomy (dozór oraz eksploatacja), 

e) omówienie NHP, nakreślenie zagrożeń związanych z działaniem prądu, energetyki, gazu, 

f) aparatura kontrolno- pomiarowa, 

g) ochrona przeciworażeniowa, 

h) omówienie aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń 

urządzeń i instalacji, 

i) zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. 

Wymiar szkolenia obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Wykonawca zapewni egzamin 

zewnętrzny (w tym pokryje koszty egzaminu każdego uczestnika szkolenia) nadający stosowne uprawnienia elektroenergetyczne. 

Egzamin ma się odbywać przed powołaną wg obowiązujących przepisów Komisją (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). Dodatkowo zamawiający wymaga wydania imiennego zaświadczenia 

ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.  
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Część 3: Szkolenie chemizacyjne. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia  chemizacyjnego z zakresu stosowania środków ochrony 

roślin, dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień 

do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska. 

Liczba uczestników szkolenia i wymiar zajęć 

a) liczba uczestników szkolenia – 8 osób, 

b) liczba godzin – 16 godzin szkoleniowych x 1 grupa, 

c) liczba grup – 1 grupa  

d) termin realizacji: termin realizacji: od 13 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Zajęcia będą realizowane w oparciu o 

szczegółowy harmonogram zajęć, potwierdzony przez Zamawiającego i przekazany wybranemu oferentowi po podpisaniu 

umowy. 

Program szkolenia będzie zawierał m.in. następujące zagadnienia: 

a) wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, 

b) charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, 

c) integrowana ochrona roślin, 

d) technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, 

e) zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, 

f) bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

Wymiar szkolenia obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga wydania 

imiennego zaświadczenia ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się na 

terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.  

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy w formie pisemnej przesłać lub 

dostarczyć osobiście na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 

Ciechanowiec. 

2. Oferenci składają swoje oferty na „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1) oraz załączają oświadczenie o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3). 

3. Oferta musi być złożona do dnia 27.12.2019 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 

ofertę dla danej części zamówienia. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 3. 

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie.  

5. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację usługi będą zapisy:  

a) Przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego za 

wszelkie szkody, których doznał Zamawiający na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego 
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zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w postaci utraty części lub całości dofinansowania, uznania wydatków 

poniesionych przez Zamawiającego za niekwalifikowalne lub nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej przez 

uprawnione podmioty/organy, oraz oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, że 

odpowiedzialność odszkodowawcza może przekroczyć wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy; 

b) Przewidujące 10% kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do wysokości faktycznych strat 

jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy;  

e) Zastrzegające, że płatności za wykonanie usługi będą realizowane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednakże niż po 

otrzymaniu przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej środków przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych realizacją usługi na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca. Opóźnienia w płatnościach 

nie mogą być powodem wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy, nie mogą też być powodem wstrzymania realizacji 

usługi. 

f) Przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

• Terminu i harmonogramu realizacji umowy; 

• Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy; 

• Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu 

wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją usługi na 

etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w 

toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany 

zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów – załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 3. 

 


