
Gmina Opinogóra Górna Opinogóra Górna, 23.08.2012 r. 
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z obowiązkiem stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami, 
zwracany się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu 
obsługi wózków widłowych.

1. ZAMAWIAJĄCY. 
Gmina Opinogóra Górna 
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra
Nr Te: 023/ 671-20-63 
Nr fax: 023/ 673-61-10
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest 
zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

Postępowanie  prowadzone  będzie  w  związku  obowiązującą  zasadą  efektywnego 
zarządzania  finansami,  ustawą  o  finansach  publicznych,  z  wyłączeniem  częściowym 
zastosowania  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  w  oparciu  o  art.  4  pkt.  8  niniejszej 
ustawy. 

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane  
w  ramach  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje  na  nowy  start”  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia  jest  przeprowadzenie  kursu obsługi  wózków widłowych dla  10 
osób.
Kod CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego 

Planowany czas realizacji kursu: wrzesień - listopad 2012 r.
Zajęcia będą prowadzone w 1 grupie.
Miejsce  realizacji  kursu  –  Opinogóra Górna (Zamawiający dopuszcza  odbycie  się  zajęć 
praktycznych na specjalnie do tego przystosowanym placu manewrowym w odległości do 10 
km od  siedziby  Zamawiającego  z  zastrzeżeniem  pokrycia  przez  Wykonawcę wszelkich 

Strona 1



kosztów w tym transportu uczestników z  siedziby Zamawiającego na miejsce szkolenia 
praktycznego i z powrotem). 
Zajęcia będą składać się z dwóch modułów: modułu wsparcia psychologicznego oraz modułu 
szkoleniowego. 
Konstrukcja  modułów  udzielonego  wsparcia  oparta  ma  być  o  model   A0518  Model 
aktywizacji  zawodowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  (IW  EQUAL), 
polegającego na wydzieleniu następujących etapów w trakcie udzielanego wsparcia:

a) etapu motywacji,
b) indywidualne podejście wsparte diagnozą stanu wyjściowego,
c) określenie wewnętrznego potencjału,
d) dopasowanie metod skutecznego działania.

W ramach  modułu  wsparcia  psychologicznego  przewidziano  dla  grupy  15  h  lekcyjnych 
pracy z psychologiem. Zajęcia psychologiczne zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.
W ramach modułu szkoleniowego Wykonawca przeprowadzi  52  godzin lekcyjnych kursu 
teoretycznego oraz 15 godzin zegarowych kursu praktycznego.
Szkolenie zakończy zewnętrzny egzamin dający uprawnienia UDT
W ramach zajęć Wykonawca zapewni: 

1) opłacenie i wykonanie odpowiednich badań lekarskich,
2) opłacenie  i  przeprowadzenie  egzaminu  zewnętrznego  kończącego  się  wydaniem 

zaświadczenia  UDT  o  ukończeniu  kursu  (na  wzorze  Ministerstwa  Edukacji 
Narodowej) – Kierowca wózków jezdniowych, 

3) komplet  materiałów  szkoleniowych  (podręczniki,  notesy,  długopisy).  Materiały 
szkoleniowe  zostaną  oznaczone  zgodnie  z  Wytycznymi  dotyczącymi  oznaczania 
projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  –  wzory  zostaną 
dostarczone przez Zamawiającego, 

4) ewentualny transport uczestników – w przypadku przeprowadzenia zajęć 
praktycznych poza siedzibą Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia próbnego egzaminu wewnętrznego składającego się z części 
teoretycznej  
i praktycznej, 
2) przeprowadzenia działań mających na celu ocenę jakości prowadzonego kursu 
w postaci badania ankietowego na koniec realizacji części teoretycznej i praktycznej – 
wzór ankiet zostanie dostarczony przez Zamawiającego,
3) prowadzenia szczegółowej dokumentacji prowadzonych zajęć, w tym dzienniki 
zajęć  zawierające  w  szczególności:  listy  obecności,  wymiar  godzin  i  tematy 
edukacyjne,  rejestry  wydawanych  zaświadczeń  potwierdzających  ukończenie  kursu 
oraz sporządzi arkusze przebiegu próbnych egzaminów wewnętrznych: teoretycznego 
i praktycznego

Zamawiający zapewni salę szkoleniową bez sprzętu towarzyszącego tj.: projektora, laptopa, 
flipczaeta  itp.  Każde  pomieszczenie,  w  którym  realizowany  będzie  projekt:  „Nowe 
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kwalifikacje na nowy start” powinno zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy 
informacyjnej,  naklejki  lub  innego  rodzaju  materiału  zawierającego:  Logo  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, flagę Unii Europejskiej z dwoma podpisami,  oraz informację 
następującej  treści:  „Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego”.  Plakaty  do  oznaczenia  pomieszczenia  dostarczy 
Zamawiający.
Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, opłaconym przez Wykonawcę. 
W  cenie  należy  uwzględnić  koszty  związane  z  2  dodatkowymi  egzaminami 
poprawkowymi - teoretycznymi i/lub praktycznymi.

W  cenie  oferty  należy  zawrzeć  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2012 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  

do wykonania zamówienia,
4) znajdowania  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia.
W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 1 – 4 Wykonawca złoży 

oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego. Dodatkowo w celu 
wykazania  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia,  Wykonawca  udokumentuje 
wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, przynajmniej jednej 
usługi  polegającej  na  przeprowadzeniu  kursu  na  obsługę  wózków  widłowych  dla  
co najmniej 10 osób o wartości co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 
W tym celu Wykonawca złoży Wykaz wykonanych usług sporządzony wg załącznika nr 3 
do  zapytania  ofertowego  oraz  kopie  (potwierdzone  za  zgodność  przez  Wykonawcę) 
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.

Ocena  potwierdzenia,  czy  Wykonawca  wykazał  spełnienie  warunków  udziału  
w  postępowaniu  nastąpi  wg  formuły  „spełnia  -  nie  spełnia”  na  podstawie  wymaganych  
i  załączonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.  Z dokumentów i oświadczeń 
musi  wynikać,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  udziału  na  dzień  składania  ofert.  Nie 
wykazanie  w  wystarczający  sposób  potwierdzenia  spełnienia  tego  warunku  spowoduje 
wykluczeniem Wykonawcy.
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Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1) Ofertę  należy  przygotować  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do 

Zapytania ofertowego
2) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką. 
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy na zewnątrz. 
4) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób 

trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości ofert. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : 

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 

osobiście lub pocztą pod w/w adres.
Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętym  i  nieprzezroczystym  opakowaniu  zaadresowanym  
do Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na kurs obsługi wózków widłowych do projektu pt. 
„Nowe kwalifikacje na nowy start”

10. TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2012 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2012 o godz. 12:30

11. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
1) Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena – 

100%.
Maksymalną  liczbę  100 punktów  otrzyma  Wykonawca,  który  zaproponuje  najniższą 
całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia („Cena”), natomiast pozostali 
Wykonawcy otrzymają mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
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×=
 C
 C

OB

NKC 100pkt (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN -  najniższa  zaoferowana  cena,  spośród  wszystkich  ofert  nie  podlegających 

odrzuceniu 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
3) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne  wykonanie  przedmiotu  zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
4) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą 

wszystkie koszty 
5) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich.
7) Płatność zostanie  dokonana na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru 
końcowego. 

8) Wprowadzenie  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  zmian  w  druku  „FORMULARZ 
OFERTY” spowoduje odrzucenie oferty. 

9) Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 
w  toku  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  nie  będą  podlegały  waloryzacji  za 
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę 
stawki  podatku VAT od towarów i  usług niezgodnej  z  obowiązującymi przepisami 
spowoduje odrzucenie oferty.

12.  INTEGRALNA  CZĘŚCIĄ  NINIEJSZEGO  „ZAPYTANIA  OFERTOWEGO” 
STANOWIĄ NASTEPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie,
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.
Osoba z ramienia Gminy upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Emil Świszcz 
tel. 23 671 70 85
e-mail: gci_opinogora@tlen.pl

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska
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Załącznik nr 1

…...........................................
miejscowość i data

Formularz ofertowy
nazwa i adres dostawcy:

….............................................

Nawiązując  do  przesłanego  zapytania  oferujemy  wykonanie  Kursu  obsługi  wózków 
widłowych za cenę:

1 2 3 4 5 6

Przedmiot Cena netto 
za 1 osobę Podatek VAT Cena brutto 

za 1 osobę Ilość osób Razem 
kolumna 4x5 zł

Moduł szkoleniowy …..............%
…..............zł 10

Moduł wsparcia 
psychologicznego

…..............%
…..............zł 10

Razem(suma wierszy 1 i 2)

-------------------------------------
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania wykonawcy
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 Załącznik Nr 2 

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zamówienia poniżej 14 000 euro na  przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych, 
oświadczam/my że:
1 posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2 posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3 dysponuję/emy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  

do wykonania zamówienia;
4 znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;

........................., dn. .........................                              ........................................................
Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka /  

pieczątki/
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług polegających na przeprowadzeniu kursów obsługi wózków widłowych dla co najmniej 
10 osób o wartości co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Lp. Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość  brutto

usługi

w PLN

Termin  realizacji
Nazwa Zleceniodawcy

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1.

2.

Pieczęć Wykonawcy



Lp. Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość  brutto

usługi

w PLN

Termin  realizacji
Nazwa Zleceniodawcy

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

3.

4.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.

................................., dn. .........................                                                                                     ...............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki



Projekt „Nowe kwalifikacje na nowy start” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego


