
                  
 

Pacanów, dnia 23.01.202019 r. 

 

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: 
„Aktywizacja szansą na lepsze jutro” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843– dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ: 

 

Treść pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie (zmiany zaznaczono kolorem 

czerwonym): 

3.1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na 
przeprowadzenie nw. szkoleń ramach wskazanego wyżej projektu, który jest współfinansowany w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Projekt partnerskie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie (Lider) i Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie (Partner) w działaniu RPSW.09.01.00 
Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty poza konkursowe) naborze 
RPSW.09.01.00-IZ.00-26-227/18. Uczestnicy projektu liczbie 20 wyłonieniu przez MGOPS w 
Pacanowie 10 osób mieszkańców Gminy Pacanów i MGOPS w Nowym Korczynie 10 osób 
mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.   

 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania 
 

Lp Nazwa szkolenia Zakres ilościowy i jakościowy (ilość godzin, 
przygotowanie kadry lub  inne cechy 
charakteryzujące) 

Ilość 
uczestni
ków 

Zadanie 1 

1. Kurs prawa jazdy kat D z kwalifikacją 
wstępną do przewozu osób z 
badaniami i jednym egzaminem dla 
osoby posiadającej prawo jazdy kat. B 

Kwalifikacja wstępna 140 godz. (130godz. 
teorii+10godz. praktyki. 
Kurs kat. D 80godz. (20 godz. teorii + 60 godz. 
praktyki).   

1 

2. Kurs prawa jazdy kat C z kwalifikacją 
wstępną do przewozu rzeczy i 
badaniami i jednym egzaminem dla 
osoby posiadającej prawo jazdy kat. B 
 

Kwalifikacja wstępna 280 godz. w tym 260 godz. teorii 
+ 20 godz. praktyki. 
Kurs kat. C 50godz. (20godz. teorii + 30godz. praktyki) 

1 

Zadanie 2 

3. Opiekun osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych + siostra PCK + 
pierwsza pomoc przedmedyczna + 
prawo jazdy kat. B  

Opiekun Osób Chorych Starszych i 
Niepełnosprawnych: 100 Godzin + Siostra PCK (Kurs 
Kwalifikacyjny: 80 Godzin + Pierwsza Pomoc 
Przedmedyczna (Kurs Kompetencyjny=): 60 Godzin + 
Prawo Jazdy Kat. B (30 Godz. Teorii, 30 Godz. Praktyki) 

3 

4. Handlowiec +obsługa komputera wraz 
z egzaminem ECCC + obsługa kas 
fiskalnych + obsługa terminali 
płatniczych + prawo jazdy kat. B 

Handlowiec (160 godzin)+obsługa komputera wraz z 
egzaminem ECCC (80 godzin)+obsługa kas fiskalnych 
(40 godzin) + obsługa terminali płatniczych (40 
godzin) + prawo jazdy kat. B (30 godz. teorii, 30 godz. 
praktyki) 

2 



                  
 

5. Nowoczesny pracownik biurowy   + 
obsługa komputera wraz z egzaminem 
ECCC +pracownik ds. kadrowo-
płacowych  

Nowoczesny pracownik biurowy  (120 godzin) + 
obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC (80 
godzin) + pracownik ds. kadrowo-płacowych (100 
godzin 

3 

6. Operator koparki kat. III + 
uprawnienia SEP do 
1kV+dokumentacja budowlana robót 
ziemnych 

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (kurs 
kwalifikacyjny): 134 godziny - 52 godz.  teorii.  + 82 
godz. praktyki+ UPRAWNIENIA SEP (kurs 
kwalifikacyjny): 90 godzin + 
Dokumentacja budowlana robót ziemnych 30godz. 

5 

7. Kosmetyczka +obsługa urządzeń 
sterylizujących z uprawnieniami SEP + 
stylizacja paznokci + wizaż 

Kosmetyczka z wizażem (200 godzin) i stylizacją 
paznokci  (60 godzin) + obsługa urządzeń 
sterylizujących z uprawnieniami SEP (40 godzin)  

3 

8. SPAWACZ  SPAWACZ MAG (kurs kwalifikacyjny ): 153 godziny + 
SPAWACZ TIG: 111 godzin + CIĘCIE PLAZMĄ kurs 
kwalifikacyjny = 36 godzin 

1 

9. Magazynier + kierowca wózków 
jezdniowych + obsługa kas fiskalnych + 
obsługa terminali płatniczych + 
bezpieczna wymiana butli 
 

MAGAZYNIER (KURS Kompetencyjny): 160 godzin + 
KIEROWCA WÓZKÓW + WYMIANA BUTLI (kurs 
kwalifikacyjny): 76 godzin + OBSŁUGA KAS 
FISKALNYCH (KURS KOMPETENCYJNY): 32 godziny + 
OBSŁUGA TERMINALI PŁATNICZYCH (KURS 
KOMPETENCYJNY): 32 godziny  

1 

 
Wykonawca w ofercie cenowej składa zobowiązanie:  
a) o zatrudnieniu przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w 

zawodzie kucharz lub pomoc kuchenna na minimum 1/4 etatu z powiatu realizacji 
zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.), 

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno trwać od daty 
skierowania bezrobotnego nie później niż dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku do urzędu 
pracy do końca upływu terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest 
zobowiązany złożyć wniosek w sprawie zatrudnienia bezrobotnego do urzędu pracy nie 
później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy; w przypadku, 
rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem 
tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego 
bezrobotnego. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem 
złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres 
realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną. 

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie 
ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się 
realizacją zadań z zakresu rynku pracy (w szczególności braku na obszarze, w którym jest 
realizowane zamówienie (powiatu) w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych 
posiadających zawód kucharz lub pomoc kuchenna do wykonania zamówienia lub odmowa 
podjęcia pracy przez taką osobę wykonawca jest zobowiązany do podejmowania dalszych 
prób mających na celu zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej. W związku z powyższym 
wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu przynajmniej 1 raz na miesiąc (do 10-go dnia kolejno przypadającego 
miesiąca) do końca upływu terminu związania umową kserokopie: zgłoszenia ofert pracy 
przedstawione urzędowi pracy. 

d) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy 
o przedstawienie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia skierowanych bezrobotnych również 
dokumentów potwierdzających brak osób bezrobotnych, które mogłyby zostać zatrudnione 
przy realizacji zamówienia,  



                  
 

e) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia – dot. usługi cateringowej dla UP 
osoby bezrobotnej przez Wykonawcę przez okres realizacji usług cateringowych, w czasie 
trwania szkoleń, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdy miesiąc nie wywiązania się z obowiązku 
zatrudnienia, chyba, że Wykonawca udowodni, że brak zatrudnienia był od niego niezależny.  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 6 do SIWZ, z wyróżnieniem w 
załączniku 6a grupy uczestników projektu z Gminy Nowy Korczyn i 6b grupy uczestników projektu 
z Gminy Pacanów. 
 


