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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  
 
pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, biorących udział w stażach 
zawodowych”. 

 
o wartości zamówienia (łączna wartość wszystkich części) wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  

 

1. ZAMAWIAJĄCY  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi   

ul Kilińskiego 159/163   
90-315 Łódź    

tel.696801060 - koordynator projektu                                         
 www.zsp3.com  

staze.zawodowe@gmail.com 
 

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) - zwanej dalej 

Pzp oraz niniejszego ogłoszenia, a także z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2.1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.  

2.2. Jest to zamówienie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania nie przekraczającego 30.000 Euro. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienie udzielane w związku z realizacją zadań z projektu „Energetyczny instalator” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Działanie 

XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, umowa nr 

RPLD.11.03.01-10-0067/16-00 z dnia 30.12.2016r. 
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3.2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu 

ogólnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

3 w Łodzi biorących udział w stażach zawodowych w zakresie instalacji sanitarnych  

i gazowych – w siedzibie zamawiającego. 

3.3. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego ogłoszenia oraz zasady realizacji 

opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji szkolenia: 
a) zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, 
b) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym wcześniej  

z Zamawiającym terminie (w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 14.00-18.00), 
do dnia 28 czerwca 2017 roku, 

c) wyposażenie uczestników szkolenia w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały 
piśmiennicze), 

d) prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennika zajęć, listy obecności itp.). 
5. Ilość uczestników Zamawiającego podlegających szkoleniu: 32 uczniów odbywających praktyki na 

stanowiskach robotniczych 
5.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia zamówienia  

i przeszkolenia dodatkowo nie więcej niż 10 uczniów w przypadku możliwości przeznaczenia 
dodatkowych środków na realizację takich szkoleń.  

5.2. Zamawiający o realizacji opcji i ilości uczniów, poinformuje Wykonawcę nie później niż na 5 
dni przed rozpoczęciem szkolenia.   

5.3. Realizacja takich szkoleń nastąpi z uwzględnieniem cen jednostkowych w zaproponowanej 
ofercie oraz na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu i umowie.  

5.4. Realizacja opcji nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego 
Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia przez Zamawiającego takiego 
oświadczenia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia objętego 
prawem opcji.   

6. Wykonawca zobowiązany będzie do:   
6.1. przestrzegania, w ramach niniejszej umowy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.),   
6.2. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres dwóch lat po 

złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki 
dotyczące zakończonego projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o dacie 
rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej,   

6.3. przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo,   

6.4. poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty 
uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,    
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6.5. umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz 
dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,   

6.6. umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz 
materiałach dydaktycznych, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,   

6.7. oznaczenia logo RPO WŁ i UE pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia (przez cały 
okres trwania szkolenia).   

7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 
realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

8. KOD CPV: 80550000-4 USŁUGI SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. 

Przepisy art. 38 ust. 1-4 i 6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  
10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.06.2017r. dla  35 osób 

i kolejne 5 osób w terminie pomiędzy lutym i majem 2018r. 
11. Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w zakresie warunków udziału  

w postępowaniu. Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeśli zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz dodatkowo jeżeli Wykonawca jest  
z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo. Wykonawca zobowiązany jest złożyć  
w powyższym zakresie stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.   

 
12. KRYTERIA OCENY OFERT - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca 

wymagania niniejszego ogłoszenia i zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych 
kryteriach. Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:  
 

P = C + K 
 

gdzie:  
 
P – ilość punktów przyznana ofercie badanej  
C – ilość punktów jakie oferta badana uzyskała w kryterium „Cena”  
K – ilość punktów jakie oferta badana uzyskała w kryterium „Kwalifikacje kadry dydaktycznej”  

  
12.1.  Cena – waga 80%. Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:  

  
C = Cmin /Cb x 80  
gdzie:  
C – ilość punktów przyznana ofercie badanej  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert  
Cb – cena oferty badanej  

 
12.2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej  - waga 20%. Oferta otrzyma punkty w przypadku 

wskazania doświadczenia osoby wskazanej do realizacji szkolenia instruktażu ogólnego 
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w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, na podstawie  zrealizowanych szkoleń:  
12.2.1. Doświadczenie na podstawie wykazanych szkoleń:  

12.2.1.1. 1-2 szkolenia – 0 pkt  
12.2.1.2. 3-4 szkolenia – 5 pkt  
12.2.1.3. 5 i więcej szkoleń – 10 pkt 
12.2.1.4. Dodatkowo zamawiający przyzna za każde wykazane szkolenie 2 

punkty jeśli prowadzone ono było dla uczniów odbywających praktyki 
zawodowe / młodocianych – nie więcej niż 10 pkt. 
 

 Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium na podstawie informacji wskazanych 
przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego 

 W przypadku nie wskazania osoby lub gdy wykazana osoba nie wykaże 
przeprowadzenia minimum jednego szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu. 

 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

13.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
13.1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  
13.1.2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

13.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
13.3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

13.4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres  
i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Zamawiający dopuszcza by 
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonał pełnomocnik wskazany w treści 
pełnomocnictwa.  

13.5. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów 
druków załączonych przez Zamawiającego.  

13.6. Każdy Oferent, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności 
gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez 
Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera on podatek VAT,  
a w przypadku osób fizycznych uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku 
dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.    

13.7. Zamawiający oświadcza, że środki wydatkowane na usługi kształcenia zawodowego oraz 
dostawę towarów ściśle z tymi usługami szkoleniowymi związaną w ramach projektu 
„Energetyczny instalator”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Łódzkiego  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pochodzą  co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania 
stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  
i usług oraz § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 
zwolnień.  

13.8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
14.1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu 
do siedziby zamawiającego) w terminie do dnia 19.06.2017r. r. do godz. 14:00 na adres: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, ul Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź.  

14.2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin 
przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta.  

14.3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Oferta w postępowaniu pn.: 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  
w Łodzi, biorących udział w stażach zawodowych” NIE OTWIERAĆ PRZED 19.06.2017r. 
Godz. 14:30  

14.4. Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
14.5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub 
nieprawidłowe oznakowanie koperty.  

14.6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 19.06.2017r. Godz. 14:30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, ul Kilińskiego 
159/163, 90-315 Łódź  

15. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia:  
15.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
15.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 
Łódź, dnia 09.06.2017r.                                                      Dyrektor Szkoły                                                                                             

           mgr. Janusz Bęben  
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Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

       

UMOWA NR …/2017 

na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, biorących udział w stażach 

zawodowych współfinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego  na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

zawarta w  dniu …….2017r. roku pomiędzy ………………… w imieniu którego  działa  ....................................   

- zwanym dalej „Zamawiającym”,  a ……………………………….. ………………………………………… - reprezentowaną  

przez ………………………………………………. - zwaną  dalej „Wykonawcą”.  

 

§ 1 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z warunkami zamówienia oraz ofertą 
stanowiącą załącznik nr 1 do nin. umowy, do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia 
instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, biorących udział w stażach zawodowych - zgodnie z przepisami 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). 

1.2. Wymagania ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące realizacji przedmiotu umowy: 
a) zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, 
b) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w uzgodnionym wcześniej  

z ZAMAWIAJĄCYM terminie (w dni robocze : od poniedziałku do piątku w godzinach:  
14.00-18.00), do dnia 28 czerwca 2017 roku dla 20 osób i w terminie między lutym i majem 
2018r. dla kolejnych 12 osób 

c) wyposażenie uczestników szkolenia w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały 
piśmiennicze), 

d) prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennika zajęć, listy obecności itp.). 
1.3. Ilość uczniów ZAMAWIAJĄCEGO, która ma być przeszkolona: 32 osób 
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1.4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia zamówienia  

i przeszkolenia dodatkowo nie więcej niż 10 uczniów w przypadku możliwości przeznaczenia 
dodatkowych środków na realizację takich szkoleń.  
a) Zamawiający o realizacji opcji i ilości uczniów, poinformuje Wykonawcę nie później niż na 5 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia.   
b) Realizacja takich szkoleń nastąpi z uwzględnieniem cen jednostkowych w zaproponowanej 

ofercie oraz na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu i umowie.  
c) Realizacja opcji nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego. W przypadku nie złożenia przez Zamawiającego takiego oświadczenia, 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia objętego prawem opcji.  

 
 

§2 
 

2.1. Strony ustalają ceny jednostkowe brutto za wykonanie szkolenia instruktażu ogólnego będącego  
przedmiotem umowy  w wysokości określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do nin. umowy.  

2.2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, będzie mu przysługiwała należność  
w łącznej wysokości ..............................zł brutto (słownie: ............................................... 
.................................................................), 

2.3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za dostawę przedmiotu umowy w okresie jej trwania.  
2.4. W przypadku skorzystania z Zamawiającego z opcji zwiększenia zamówienia o której mowa w § 1 

pkt 1.4 odpowiedniemu zwiększeniu ulega wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2.1 

 

§ 3 

3.1. Strony ustalają, że zapłata za wykonanie szkolenia będącego przedmiotem umowy nastąpi na 
podstawie faktur VAT za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia instruktażu ogólnego w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w 
Łodzi, biorących udział w stażach zawodowych. 

3.2. Należność Wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie przedmiotu umowy, określona w 
fakturze VAT, będzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od 
daty doręczenia faktury Zamawiającemu, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego sporządzonego po zorganizowaniu i przeprowadzeniu przedmiotu umowy danej 
części  szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 

§ 4 

Ustala się następujące zasady wykonania szkolenia, o której mowa w §1: 

a) szkolenie BHP nastąpi w 2 częściach i będzie odbywało się na terenie Zamawiającego, zgodnie 
z harmonogramem szkoleń. Harmonogram ten zostanie ustalony w trybie roboczym. 
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b) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o terminie szkoleń  
przedmiotu umowy w terminie 3 dni przed terminem wynikającym z harmonogramu  
szkoleń, 

c) Zamawiający dokona odbioru wykonanego szkolenia protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 

§5 

5.1. Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1 pkt.1.2 

lit.b) – WYKONAWCY nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za realizację przedmiotu 

umowy. Dodatkowo WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną w wysokości 20% 

(słownie: dwadzieścia procent) kwoty brutto wskazanej w §2 pkt.2.2 niniejszej umowy. 

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - 

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% (słownie: dziesięć 

procent) kwoty brutto wskazanej w §2 pkt.2.2 niniejszej umowy. 

5.3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§6 

6.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

6.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6.4. Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie osoby prowadzącej szkolenie na 
uzasadniony wniosek wykonawcy, Wskazana nowa osoba musi legitymować się nie mniejszym 
doświadczeniem, niż osoba zastępowana (co najmniej takie które podlegało ocenie w kryterium 
„Kwalifikacje kadry dydaktycznej”. 

§7 

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy prawo zamówień 
publicznych.  

7.2 Spory, które wynikną w trakcie obowiązywania umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 8 

Zmiana wszelkich postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Integralną część umowy stanowi kopia oferty złożonej przez WYKONAWCĘ 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

WYKONAWCA                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


