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Szanowni Państwo,

w związku z rcalizacją Projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'' w Cęntrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansorvanęgo zc Środkow Unii l]uropejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społccznego, Priorytct IX - I{ozwoj wykształcenia
atrakcyjności i jakościszkolnictwa
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
'.Podniesicnie
zawodowego'', Zaptaszamy do złoŻcnl'a ol'erty na pełnienie |unkcji ,"fl'cnera zajęć,
teoretycznych i praktycznych w ramaclr rcalizacji kursu Drwal - operator pił łańcuchowych
i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych".

I.

Zamawiający

.
il.

Cęntrum Edukacji ogrodniczej
ul. Bataliorrów Chłopskich l15
70-:760 Szczęcin

opis przedmiotu zamówicnia

1. Przedmiotem zamówienia jest placa (w oparciu o umowę cywilno _ prawn{ na
stanowisku: Trenera zajęć teorctycznych i praktycznych w ramaclr rcalizacji
kursu Drwal - opcrator pil lłńcuchtlrvych i wykaszarck zamontorvanych na
silnikach spalinowyclr w związku z rcalizacją l)rojektu pt. ,,Mam zawód
i kwalifikacje _ mam ptacę'' W Cerrtrum Ectukacji ogrodniczej W Szczecinie,
współfinansowanego Ze środkowUrrii lJuropcjskiej w ramaclr liuropejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytct IX ' I{ozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2
atrakcyjności i jakościszkolnictwa
',l)oc1niesienie
zawodowego''' Projekt zaĘada rcalizację 3 cykli

2. Usługa obejmuje realizację

wykładÓw

i

ilw

kur'su.

zapÓ praktycznyclr według zatwierdzonego

programu kursu.
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L.1,.

LTCZI}A GODZIN

DZIAŁY TEMATYCZNII

WYKI,ADY

CZĘSC I _ szkolcnic tcorctycznc
1.

)
3.
4.
5.

Przygotowanie

pilarki do pracy i

właściwego stanu tęclrnicznę go.
6.

Narzędzia

i

IŁĄZEl\{

(36 goclzin)

Budowa silników spalinowych clwusttwowyclr i ich
działanie.
Budowa pilarek spalinowych wszystkich typów'
Charakterystyka pilarek uzywanyc h w leśrrictwic'
Paliwa, oleje i smary z uwzględlrienienl przcpisów
p.poŻ.

ZAJĘCIA

PRAKTY(]ZNE

sprzęt pomocniczy

do

drewna.

Technika ścinkii obalania drzcw

w

I

I

a
J

J

I

1

I

1

utrzymanie

2

Ż

pozyskania

2

Ż

warunkach

a
J

J

5

5

I

I

I

I

)

J

2

2

2

2

7

7

2

2

36

36

normalnych.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Ścinka diżęw tiudnych órui l'''u*uńió łonrów

iwywrotów'
f99b4ika przerzynki kłód i dłuzyc
fęgbqlŁa okrzesywania drzew ściętyclr.

Zasady organizacjt procesu technologiczncgo
pozyskania drewna w aspckcic wydajności

i ochrony pracy.
Wykorzystanię surowca drzcwncgo - manipulacj a
i sortymentacia.
Wykaszarki i wycinarki (kosy mcchaniczne) budowa i zastosowanie w leśnictwic.
Bezpieczeistwo i higiena pracy na stanowisku
drwala-operatora pilarki.
Udzielanie pierwszej pomocy w rragłych
wypadkach.
Zagadtienia szcze gólne d o dy s p o z. ycj i
kursu (filmy, pokazy, scrninaria, itp.).

o r g a rr

izator a

ł,ĄCZNIE
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CZĘŚC II _ szkolenic praktycznc (10l goclzin)
1.

)

3.
4.
5.
6.
7.

otwarcię kursu _zadania i organizacja.
Budowa silników spalinowych drł,r"lsur-vowyclr i ich
działanię.
Budowa pilarek spalinowych wszystkich typow
Charakterystyka pilarek uzywanyc lr w leśnictwie.
Paliwa, oleje i smaly z uwzględnicrriem przcpisów
p.poŻ.
Przygotowanie pilarki do pracy i r.rtrzymanie
właściwtgo stanu technicznego'
Narzędzia i sprzęt pomocniczy dcl pozyskania

5

5

1

i

6

6

2

2

Teclrnika ścinkii obalania drzcw lv warunl<ach
normalnych.
Scinka drzew trudnych oraz usllwanic złonrów
i wywrotów'
Technika orzerzynki kłód i dłrrzvo
Technika okrzesYwania drzęw ścictych.
Zasady or gantzacji procesu tcchnol o gi c zne go
pozyskania drewna w aspekcie wy<1ajnoŚci
i ochrony pracy.

26

Ż6

22

22

9

9

6

6

7

1

Wykorzystanie surowca drzewnc go - man ipulacj a
i sortvmentacia.
Wykaszarki i wycinarki (kosy mcchanicznc) budowa i zastosowanie w leśnictwic.
Bezpieczenstwo i higiena pracy na stanowisku
drwala-ooeratora oilarki.
Udzielanie pierwszej pomocy w lragłyclr

4

4

t0

10

2

2

101

101

drewna.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

t6.
I7.

Zagadnienia szcze góIne d o dy sp o z ycj i
Ęg{su (Ąlmy, pokazy, serrrinaria, itp.).

org

an

izato r a

ŁACZNII'

3. Ww. zajęcia będą wykonywane przcz

ctwóch trcnerów

odpowiedniej częścizamówienia.

ilI.

_

każdy przypisany do

Obowiązki Trcnera zajęć.tcorctycznych i praktycznyclr

Do obowiązków Trenera zĄęć tcoretycznych i pr:rktycznych będzie naleŻało
świadczenie pracy' polegającej na pror,vaclzęniu zajęć teoretycznych i praktycznych
w ramach rea|izacji

kursu

Drwal
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zamontowanych na silnikach spalirrowych w zawtązku z realtzacją Pro.iektu pt. ,,Mam
zawod i kwalifikacje _ mam pracę'', w szczcgólności na:
1.

2.

opracowaniu treścibroszury dydaktycznej wraz z wykazem litcratury, środków
i matęriałów dydaktycznych wykorz.ystywanyclr w zakresie realtzacjt proglamu kursu;
prowadzeniu dokumentacji dyclaktycznc.i dotyczącej realizacji kursu (programu
nauczania, dziennika zajęc, li st obcc no Ści) ;

3. przygotowaniu i przeprowadzcniu

ewalrracyjnyoh baclań ankietowych

do

ocęny

uzyskiwanych rezultatów;

4'

opracowaniu i przygotowaniu sprawozclania koricowcgo zawierająccgo podsumowanie
rezultatów przcprowadzone go kurs u ;

5.

realizowaniu wykładów i ćwiczeń zgodrric z plancm i rozkładem materiału nalczania
dołączonym do dziennika zajęć, kursu;

6.

ścisłejwspółpracy z Koordynatorcm Projektu'

IV.

l'ermin realizacji zamówicnia
Szkolenie teoretyczne będzie rcalizowanc w grupie 24-osobowej (łąoznie 36 godzin
ZaJęq.Szkolenie praktycznc będzie rcalizowanc W grupach 8_osobowycli (łącznie po
101 godzin w kazdym cyklu kursu).

1.

zakres czasowy realizacji przeclnriotur zamówienia:
r szkolenie teoretyczne dla całcj 24-osobowej grupy: od kwietnia clo rnaja 2013
roku (łącznie 36 godzirr);
. cykl I i II szkolenia praktyczncgo: od czcrwca do sicrpnia 2013 roku (łączn:'e 202
godziny);
. cykl III szkolenia pral<Iyczncgo: od wrzcśniado listopad a 2013 roku (łącznie 101
godzin);

2.

zakres godzinowy rea|lzacjt przeclll'riotu zamówi cnia
o szkolenie teoretycznew trybic popołtldniowym w godzinach od 1530 do 1930, od
poniedziałku do czwartku;
:

o

w trybie wcckclrdowyn'W piąlek ocl

szkolenie praktyczne

w sobotę i niedzielę w godzitrilch od

0t]00

clo

1530

do

19'o,

160('.

Jednostka godzinowa oznacza nie rnrricj niŻ 45 minut zajęć dydaktyczr'ryclr i nie mniej
niz 10 minut przerwy. Zamawtttitycy nic przewiduje dodatkowego wynagrodzenia
z tytułu przerw, którą muSZą by c r o zdzi el o rre j edno stki dydaktyczrre.

V.
1.

Warunki płatności:
zapłata za wykonanie rrsłtrgi będzic zrealizowana ryczałtowo

zręaItzow anym cyklu kursu

po

kaŻdym

;
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2.

uregulowanie powyzszej należnościrrastąpi pl'Zclewcm l1a konto Oltrenta w tcrminie
14 dni po zakoiTczonym okrcsie rozliczcniowym;

3. opóŹnienie w płatnościach,wynikającc Zę zwłoki W otrzyrnywaniu ptzęz
Zamawii1ącego środków finansowyclr na rea|izację Projcktu od Irrstytucji
Pośredniczącej, nie będzic przedmio1cl-lr roszczcń zc strony oferenta.

VI.

Miejsce realizacji zamówicnia

Szkolenie teoretyczne będzie rcalizowane w sali wykładowej CeIrtrum Edukacji
ogrodniczej w Szczecinie,przy trlicy l}ataliorrów Chłopskiclr II5,70-760 Szczecin.
Szkolenie praktyczne będzie realizowettre na powierzchni leŚnej ptzy drzewach
lvyznaczonych do wycięcia przc7' lcŚniczcgo w leśnictwaclr wskazanych przez
przedstawiciela nadleśnictwa' z lłtórynr Zamawtający podpiszę Lllxowę w tym
zakresie.

VII.

Warunki udziału, którc musi s1rclniać l<ażdy skladający ofcrtę na stanowisko
Trenera:

dla częściI -

1.

2.

posiadać wykształcenie niezbędlrc do wykolrania Zan]ówienia,
posiadaó co najmniej pięciolctni stazldoświadczenie zawodowe na stanowiskach
pracy związaty ch z realizacjąliu rsu ;

dla częściII -

1.

2'

VIII.

posiadaÓ wykształcenie niezbęcltle do wykonania zamówienia,

posiadać co najmniej pięciolctni stazldoświadczęnie zirwodowe na stanowiskach
pracy związany ch z r e altzacj ąklt r su'

Spccyfikacja dokumcntacji, którą 0l'crcIrt musi dołączyć do oferty:

1. kserokopie dokumentów

potwicrclza.|ących poziom wykształcenia;

2. kserokopie dokumęrrtów potrvierdzających mininrum 5-lctnie
3.
4.

5'
6.

doświadczenie
zawodowe na stanowiskach praoy zwtąz'anych z przeclrniotem zamówienia;
wypełniony druk stanowiący załtycznik nr l _,,liormLilarz oferlowy'';
wypełniony druk stanowiący z'alącz'n|r< nr 2 _,,oŚwiadczenie oferenta o braku
powięań o sobowych i kapitało wyclr'' ;
wypełniony druk stanowiący załipzrril< nr 3 _ ,,oświadczenic Ofcrenta o udziale
w r ea|izacjach proj ektów P oKl,'' ;
wypełniony druk stanowiący zttłącznik lu 4 -,,oświadczenie ofercrrta o wyrazeniu
zgody naprzetwarzanie danych osobowych w prooesie rckrutacji".
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IX.

Odrzucenie ofcrt
Zo stanąodrzuconę

o

fer'ty tych o

l'c rc

ntów, którzy

:

1. nie spełniająwarunków udziałtl \Ą/ zapytaniu ofertowym:

z. nie załączyli wymaganych clokumcntów;
3. zaŁączyli dokumenty przygotovvane niezgodrie z

wymaganianri określonymi

w zap7Ąariu ofeńowym.

X.

Kryterium occny ofcrt
oferty Zostaną ocenione Za pomocą systcmu punktowego' zgodnie

z

pontŻszym

kryterium:

Cena - stawka godzinou,:t za wykonanic przcclmiotu zanrórvicnia
(wynagroclzenie tyczałtowc, Llmowa cywilno - prawna) _ 100 punktów.
Najnizsza ofęrta otrzyma 100 punl<t(lw, natonriast pozostałe oferly proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najrriższcj olbrty / cena badancj ofcrty) x 100.
XI.

'l'ermin i miejscc skladania dokulllcntórv:

1. wymagane dokumenty naleŻy składać do dllia 12 kwietrria2}I3 roku do godziny
1500 w sekretariacie Cenlrunr ticlurkacji ogrodrriczej w Szczecinic, ul. I]atalionów
Chłopskich I15,70 _760 Szczecin;'

2'

oferta winna znajdowac się w zitlllknięlcj kopercic, na ktorej naIeŻy umieścićnapis:

oferta na stanowisko 'Irencra zĄęc teoretycznyclr i praktycznych w ramaclr
rcaIizacji kursu Drwal - operator pił łaricrrchowych i wykaszarck zamontowanych
na silnikach spalirrowyclr w związku z realizacją Projektu ,,Mam zavłód
i kwalifikacje _ mam pracę";

3. każdy oferent moŻę złoŻyc tylko jednąolbrlę;
4. oferty winne być przygotowanie i złoż'onę zgodnie Z wymaganiatni

zawartymt

w niniej szym zapytaniu oferlolvyrn;

5.
6.
7.

oferta winna być sporządzonŁr w.ięZyku polskirrr;

8'

dopuszcza się składanic ofert częściorvyclr.ofcrent moŻe złoŻyc ofertę na jedną
lub dwię częścizamówienia. oltrta częściowarnusi obejmować wszystkie pozycje

ofertę na|eŻy złoŻyc w PLN;

wszystkie koszty związane ze zloŻenierrr of-erly ponosi oferent;

nięwłaściwegooznakowania i złoŻentaoferty w nicwłaściwym
miejscu lub terminie obciązają skłaclająccgo ol'ertę;

9.:":::-'-""T

dt
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l0.wszystkie oferty otrzymane prtez Ccnlrum lldukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wy Żej wymienionyrn termirri c zo staną zwróconc,

11.osoba uprawniona do kontaktórł, - Andrzej lridos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.f rdos@ceogr.edu.pl

XII.

Iłozstrzygnięcic postępowania i zleccnic rc:rlizacji zamówienia
Postępowanie ofeńowe zostanię rozstrzygnięte do dnia 15 kwietnia 2013 roku do
godziny 1500' o wynikach postępowania r.vszyscy ofcrenci zostaną poinfbrmowarri
telefonicznię lub *uilo*o nu.jpo'ni.j do drria 16 kwiętnia 20l3 roku do godziny 1530.
W tym samym terminie, do podmiotu wybranego W wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowatle zlecenię raalizacjl' zamówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treśc i rr irricj szc go po stępowani a.

XIII.

Informacje dodatkowc

1'

tęrmin związantaofertąwynosi 30 dni kalcrrdarzo\\ych od daty składania ofort;

2.

Zamavłiający zastrzega sobie prawo do unicwaznienia ninicjszego postępowania
w całościlub części,bez poclania przyc'Zyn;

3.

w przypadku, gdy oferta cenowźl złoŻonaprl'ez olbrcnta będzie prz'ektaczać kwotę,
jakąZamawiający zamierza pr7'cznaczyć na rcalizao.ię zamówieniir, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prorvadzenta doclatkowyoh negocjac.ii z Ofcrentem,
którego oferla zostanic uznana za na-|korzystrricjszą. Jeśliw wynikrr negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, ()lbr'errt zobowiązany jest złożycofertę ostateczną
w terminie trzęch dni kalendarzowych ocl dnia za|<oncz,enia ncgocjacji.

D

Centrum

E

ntczeJ

Lit
Ibdpis i picczęć osoby upolvunionej

do rcPrezenlowalt ia Zarnarł'iir jąccgo
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznlk nr

1

do ZapyLanta ofertowego

lnie.|scowość i data

FORMIJI'AIłZ

O

l-EIłTowY

Cęntrum Edukacji ogrodniczej
ul' Batalionów Clrłopskiclr 1 l5
70*760 Szczecin

I

alMy, niżej podpisany/podpisani

działając w imieniu inarzecz:

(pełna nazwa Ofbrenta)

(adres sicclziby Olbrenla)

REGON
Nr konta bankowego:
nr

................

telefonu

....;.............
........ nr

faxu

e-mail

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, skłaclam/składanry ponizszą ofertę:

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokój nr 4

telff ax: +48-9r-46-12-379, vwwv.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

l. oferujęioferujemy

za-

rrCzęśćI zamólvicnia'', zgoclnie z opisem przedmiotu zamówienia

określonym w zapytaniu ofertowym' cenę umowną:

(słownie:

....) PI-N

brutto,

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości
')

oferuję/oferujemy

za

,,CzęśćIt zanrórvicnia'', zgoclnie

z

opisem przcdmiotu

zamÓwienia określonym w zapytaniu olŁ'rtowym' ccnę umowną:

(słownie:

...) PLN brutto'

w tym obowiązujący podatek

Ponadto

o

VAT w wysokości

świadczam/ o świadczamy, Że

:

1.zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji przcdmiotu zanrówienia zgodnie
z wymaganiami zawartymi w przcdmiotowym zapytaniu ofertowym;
2.zapoznałem się/ zapoznaliśmy się z ptzedniotenr, warunkanri zamówięnia
i akceptuj ę/akceptujemy j e;
3. spełniam/spełniamy wszystkie wymagar'ria dotyczące ol'crenta, okrcślone w zapytaniu
ofertowym;
4. akceptuję/akceptujemy

termin i warunki rcalizacji dostawy.

Podpis Olcrenta

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę"
Centrum Edukacii Ogrodniczei
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokój nr 4
tel/f ax: +48-9t46-12-J79, www.ceogr.edu.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączntk nr 2 do ZapyIania ofcrtowego

oswIAD C Z l'Nl l' O F'I,] ttIłNTA
o BRAKU POWIĄZAN OSoI}OWYCII I KAl'}ITAŁoWYCIl

D oty czy zapytania ofertowe go

nr

I7

I

20 I 3/

WND-POKL.

0 9.

02.

00

-32 -0

4 4 I 1,2

W zwiąku z realizacjąProjektu pt. ,,Manr Zawod i kwalil'ikacjc - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współl]nansowanęgo Ze środkow Unii }]uropejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' Priorytct - IX I{ozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9'2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, że niejestem powiązarry osobowo lub kapitałowo* Z Zarrrawiającym,
Centrum Edukacji ogroclniczcj, ul. l}atalionów Clrłopskich 1 15,70-]60 Szczecin'

Powiązania, o któryclr mowa' polegają w szozególności na:
1. uczestniczęniu w spółce, jako wspólrrik spółki cywilrrej lrrb spółki osobowcj;

2. posiadaniu co najmniej |}Yo udziałór.v lr:b akcji;
3. pełnieniu funkcji członka ofgal]u nadzorczego lń zarządzająccgo, prokurenta,
pełnomocnika;

4.

pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewicństwa ltń powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opicki lub kr"rratęli'

podpis Ot'crenta

miejscowośó i data

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozunrie się wza.jcrnne poil,iązania nriędzy Zanarvia.iącynl lub osobanri upowaŻnionymi do
zaciągarlia zobowiązali w inrieniu Zamawiającego lub osobarlli wykonLljącylni w ittricniu Zanlawia.|ącego czyllllościzwi'ęanycll
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rvyboru olcrtt' a Olcrcntcrn.
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Z'aŁącznik nr 3 do Zapylania ofertowego

Śwrłuc

ll o}'EIłI]NTA
o UDZIALE w IIIłAI,|7^CJ^CII l'}lłoJlłK'row POKI'
wykonawca częścizadan realizowanyclr w Projckcie POKL ,,Mam zawod i kwalifikacje
o

Z

liNI

Jako
- mam pracę''

informuję Cęntrum Edukacji

itllię i nazwisko

Ogrodniczej w

Szczecinic, Że pracowałem(łam)/nie

pracowałemGłam) * pr zy r ea|izacjt innych pLojcktólv POKL.

data złoŻenia oświadczenia

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7 o-7 6 o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
tel/fax: +48-91-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zso grod@um. sz cz eciopl

podpis Ol'erenta
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4 do Zapytanta ofertowego
(imię i nazwisko of-elerrta)

(adres Oferenta)

(tel. kontaktowy i e-mail)

Śwrłuc

ZttNI I' o !'tl tu],NTA
o wyrażeniu zgocly na przctwarzanic clanych
osobowych rv proccsic rekrutacji
o

uczestnictwenr w proccsic rekrutacji zwia;zanej z rea|tzacją Projektu
pt. ,,Mam za'wod i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
współfinansowanego Zę środków Unii lluropc.iskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorfiet IX _ Rozwoj wyksz.tałccnia i kompetcncji w regionach, Działante 9.Ż
,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa zawodowcgo'', Wyrazam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
zasłłód i kwalifikacje - mam
niezbędnych do ręalizacji procesu naboru do Projektu
',Mam
pracę" zgodnie z ustawą zdnia 29 sicrprria 1997 roku o ochronie danych osobowyclr
(Dz. U. 21997 rokuNr 133,po2.883 zc zrn.).

W związku z

data złożenia oświadczerria

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7 o-7 6o Szczecin' ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
telffax: +48-9l-46-1Ż-37 9, www.ceogr.edu.pI
zso€'ro.d@umsz<zeein
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podpis Ot-crenta
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