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 Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Racibórz: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rz emiosł Ró żnych w 

Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam prac ę w regionie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  

Numer ogłoszenia: 469972 - 2013; data zamieszczenia : 18.11.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks 32 
4597386. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.powiatraciborski.pl  
Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu 
zakupów:  nie dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów z 
Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach 
projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 
usługa organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół 
Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: 1) Część nr 1 
pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli 
gazowej dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w 
Raciborzu. Opis przedmiotu zamówienia dla tej części stanowi załącznik nr 1a) do SIWZ. 2) Część nr 2 pn. 
Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i 
Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Opis przedmiotu zamówienia dla tej części stanowi załącznik nr 1b) do SIWZ. 4. 
Opis przedmiotu zamówienia - dodatkowe elementy wspólne dla każdej w/w części zamówienia: 1) Przedmiot 
zamówienia obejmuje w szczególności: - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, - 
zapewnienie materiałów szkoleniowych, - zapewnienie przeprowadzenia badań lekarskich, - zapewnienie 
ubezpieczenia dla uczestników kursu, - zapewnienie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, - zgłoszenie 
uczestnika kursu na egzamin państwowy wraz z ustaleniem terminu egzaminu oraz opłatą egzaminacyjną. 2) 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób mających uczestniczyć w kursach; w przypadku 
zmiany liczby osób zamawiający zapłaci za rzeczywistą liczbę uczestników kursu, a wykonawca nie wniesie 
żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kursu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu 
zamówienia przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. 5) 
Wykonawca przeprowadzi kurs zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy koordynatorem z ramienia 
wykonawcy, a dyrektorem / dyrektorami Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i 
Rzemiosł Różnych w Raciborzu, dostosowanym do planu zajęć lekcji dydaktycznych uczniów. 6) Zajęcia 
teoretyczne będą realizowane od poniedziałku do piątku po godzinach lekcyjnych uczniów lub w przypadku zgody 
dyrektora szkoły i uczniów w soboty. 7) Zajęcia praktyczne będą realizowane od poniedziałku do piątku po 
godzinach lekcyjnych uczniów lub w przypadku zgody dyrektora szkoły i uczniów w soboty i niedziele. 8) Zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne będą realizowane na terenie Raciborza, a w innym przypadku wykonawca zapewni 
każdorazowo dowóz uczestników na zajęcia spod szkoły do której uczęszczają oraz transport powrotny. 5. 
Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do 
SIWZ. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 
przedło żyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 13.8. SIWZ (opcjonalnie). 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie zmiany wysokości 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przyjętym sposobem rozliczenia za organizację i 
przeprowadzenie kursu, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy 
oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo 
Wykonawcy, protokół). 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
www.bip.powiatraciborski.pl 
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 
Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.11.2013 
godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter). 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:  1. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego). 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji 
elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający 
nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z 
wymianą butli gazowej dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i 
Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 
organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego pod-nośnikowego z wymianą butli gazowej 
dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w 
Raciborzu - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Liczba uczestników: 
maksymalnie 11, w tym maksymalnie 10 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz 1 uczeń z Zespołu Szkół 
Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. Uczestnicy nie muszą zostać podzieleni na grupy. 3. Minimalna 
liczba godzin: 43 godziny lekcyjne dla każdego ucznia z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. 4. Celem 
kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. 5. Minimalny zakres 
programowy szkolenia: - typy stosowanych wózków jezdniowych, - budowa wózków, - czynności operatora przy 
obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po zakończeniu pracy, - czynności operatora w czasie pracy z 
wózkami, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - wiadomości z zakresu BHP, - wiadomości o dozorze 
technicznym, - praktyczna nauka jazdy, - wiadomości związane z wymianą butli gazowych, - wymiana butli 
gazowych - zajęcia praktyczne. 6. Osoby kończące kurs otrzymują zaświadczenie kierowcy operatora wózka 
jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych w języku polskim i angielskim. 7. Wykonawca 
zorganizuje i przeprowadzi egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz zobowiązuje 
się do przygotowania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia kandydata do egzaminu wraz z ustaleniem 
terminu egzaminu. Uwaga: w cenę kursu należy wliczyć koszt egzaminu państwowego. 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 
3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 42.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów z Zespołu 
Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 
organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych i 
Rzemiosł Różnych w Raciborzu - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Liczba 
uczestników - maksymalnie 18. - 16 z 18 uczniów ma ukończone 18 lat, - 2 z 18 uczniów ukończy osiemnaście 
lat: 19.11.2013r., 21.12.2013r. Uczestnicy muszą zostać podzieleni na dwie grupy, każda z grup może liczyć 
maksymalnie 9 osób. 3. Minimalna liczba godzin - 202 godziny dla każdego ucznia: - 116 godzin zajęć 
teoretycznych, - 86 godzin zajęć praktycznych. 4. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie 
uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora koparkoładowarki kl. III oraz przygotowanie do 
sprawdzianu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 
Warszawie w zakresie operatora koparkoładowarki kl. III. Pozytywny wynik sprawdzianu upoważnia uczestnika 
kursu do otrzymania świadectwa oraz uzyskania wpisu do książki operatora zgodnie z n/w Rozporządzeniem. 5. 
Szkolenie, obejmujące część teoretyczną i praktyczną, należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. nr 118, poz. 1263). Minimalny zakres programowy szkolenia: - bhp, - użytkowanie eksploatacyjne, - podstawy 
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elektrotechniki, - silniki spalinowe, - elementy hydrauliki, - budowa koparkoładowarek, - technologia robót, - 
zajęcia praktyczne. 6. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi egzamin państwowy oraz zobowiązuje się do 
przygotowania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia uczestnika kursu na egzamin wraz z ustaleniem 
terminu egzaminu. Uwaga: w cenę kursu należy wliczyć koszt egzaminu państwowego. 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.53.00.00-8. 
3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 4.  
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 


