Ostrowiec Św. 10 kwietnia 2018r.
Znak sprawy: ARL/9.1/ZO/NPUDS/2018/3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Opis usługi:
wykonywanie obowiązków prowadzącego zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia KUCHARZ na
potrzeby projektu Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego - projekt
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty
konkursowe).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na Część 1 lub Część 2.
Część 1.
Zakres tematyczny:
 zasady bhp na stanowiskach z branży gastronomicznej, w tym wymogi dot. obsługi maszyn i
narzędzi podczas pracy,
 zabezpieczenia odzieży ochronnej, zagrożenia oraz ich eliminacja na stanowisku pracy – pracownik
gastronomii,
 przyczyny wypadków przy pracy, zapobieganie, postępowanie podczas wypadku przy pracy
Część 2.
Zakres tematyczny:
 technologii gastronomicznej z towaroznawstwem
 podstawy żywienia człowieka,
 organizacja cateringu,
 wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych.
 oraz przygotowanie do zdania egzaminu czeladniczego w zawodzie Kucharz w części teoretycznej.
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Część 1.
• Wykształcenie min. średnie,
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (kurs, studia wyższe,
studia podyplomowe),
• Dyspozycyjność
Część 2.
 Wykształcenie min. zawodowe,
 Min. tytuł czeladnika w zawodzie kucharz lub uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych
na kierunku kucharz,

 Dyspozycyjność,
 Komunikatywność
3. Sposób i termin wykonywania usługi:
a) Forma zatrudnienia: Umowa zlecenia,
b) Termin i miejsce realizacji:
dwie edycje szkolenia:
Część 1.
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - 12 godzin ( 6 godzin – 1 edycja, 6 godzin – 2
edycja):
1 edycja - od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018r.
2 edycja – w terminie od dnia 02.01.2019r. do dnia 30 stycznia 2019r.
Zgodnie z harmonogramem przekazanym Wykonawcy w dniu podpisania umowy; w zakresie edycji 2
– harmonogram zostanie przekazany na 7 dni przed realizacją szkolenia
Część 2.
Zajęcia teoretyczne – szkolenie kucharz- 148 godzin ( 74 godziny – 1 edycja, 74 godziny – 2 edycja):
1 edycja - od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2018r.
2 edycja – w terminie od dnia 02.01.2019r. do dnia 31 marca2019r.
Zgodnie z harmonogramem przekazanym Wykonawcy w dniu podpisania umowy; w zakresie edycji 2
– harmonogram zostanie przekazany na 7 dni przed realizacją szkolenia.
Szkolenie odbywać się będzie w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70
w Ostrowcu Św.
Zastrzega się możliwość zmiany ww. terminów za 5-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z haromonogramem
dostosowanym do potrzeb uczestników projektu i ustalonym indywidualnie z Zamawiającym.
Realizacja usługi w przedziale godzinowym miedzy 7.00 a 16.00.
Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji usługi przez podwykonawców (zlecenie
kompleksowej usługi), usługa może być realizowana przez przedsiębiorcę wyłącznie wówczas, gdy
będzie on wykonywał zadania osobiście.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
w każdym czasie.
4. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
5. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia.

6.

Ofertę na formularzu ofertowym ( wzór - zał. nr 2 do Zaproszenia ) zawierającą cenę
jednostkową za godzinę świadczonej usługi dla każdej części (skalkulowaną z ewentualnymi
obciążeniami w zakresie podatków i ubezpieczenia społecznego rozliczanego z części
wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy/Wykonawcy ) oraz zawierającą łączną cenę,
obliczoną jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin realizowanej usługi prosimy
przekazać na piśmie ( w zamkniętej kopercie ) w terminie do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00
na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. (sekretariat). Do
oferty należy załączyć oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 1 do zaproszenia) oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie wymagań ( np. cv, kopie dyplomu, referencje zaświadczenia itp. )
7. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie
zobowiązania Zamawiającego wobec
Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
8. Kryterium oceny oferty: cena 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta cenowa stanowiąca najmniejszy koszt finansowy dla
Zamawiającego. Zamawiający ustali całkowity koszt usługi Wykonawcy w oparciu o ofertę cenową
oraz oświadczenie ( zał. nr 1 do Zaproszenia ) złożone wraz z ofertą przez Wykonawcę.
9. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed
upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z Wykonawcami oraz spełniają
wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia,
11. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia, przyjął wymagania określone w zaproszeniu do
składania ofert, złożył stosowne oświadczenia wymagane przy realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
12. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
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