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Lublin, dnia 18.11.2011 r. 

Numer sprawy: 1/2011/SzSzNTR/Kielce 

 

Zamawiający: 
CONSULTOR Sp. z o.o. 
20‐325 Lublin,  ul. Droga Męczenników Majdanka 74 
tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000197311 
NIP 712‐01‐62‐803 
REGON 430327923 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł 
Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu w Kielcach 
ul. Sandomierska 89 
25‐318 Kielce 
Tel.509‐611‐394 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI 

DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 

KWOTY 14 000 EURO. 

 
 

Dotyczy: przeprowadzenia kursu zawodowego „Pracownik ochrony fizycznej z  licencją  I stopnia ” oraz 

kursu  zawodowego  ”Pracownik  ochrony  fizycznej  z  licencją  I  stopnia”  (kod  CPV‐80530000‐8)  na  terenie 

województwa świętokrzyskiego dla dwóch  15‐osobowych grup uczestników  w ramach projektu „Szkolenia 

szansą na Twój rozwój” nr projektu: POKL.08.01.01‐26‐065/11 

  Środki,  z  których  będzie  finansowane w/w  zamówienie  pochodzą  z  Europejskiego  Funduszu 

społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki:  z  Projektu  „Szkolenia  szansą  na  Twój 

rozwój”  realizowanego w  ramach  Priorytetu VIII  –  Regionalne  kadry  gospodarki, Działania  8.1  –  Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

i doradztwo dla przedsiębiorstw. 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W  związku  z  realizacją  projektu  “  Szkolenia  szansą  na  Twój  rozwój”  na  terenie  województwa 
świętokrzyskiego  firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na :  

1.  przeprowadzenie szkolenia „Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia”. 
Szkolenie  zostanie  przeprowadzone  dla  dwóch  15‐osobowych  grup  uczestników  w  ramach  projektu 
„Szkolenia  szansą  na  Twój  rozwój”.  Szkolenia  planowane  są w  okresie  od  grudnia  2011  do maja  2012. 
Zajęcia  prowadzone  będą  na  terenie województwa  świętokrzyskiego  poza  godzinami  pracy  uczestników 
szkolenia, w weekendy w godzinach 09.00‐19.00 oraz w dni  robocze w godzinach 16.30‐20.30, zgodnie z 
harmonogramem ustalonym na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
Wykonawca  ma  obowiązek  wystawić  zaświadczenia  o  ukończeniu  kursu  zgodne  z  Rozporządzeniem 
MSWiA  z  dn.  7  sierpnia  1998  r.  (Dz. U. Nr  113  poz.  731).  Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 
 
2. UPRAWNIENI WYKONAWCY 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
1.   Posiadają  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2.   Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  w 

organizacji szkoleń. 
3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) organizacji i przeprowadzenia kursów 
2) opracowania  harmonogramu  kursu  zgodnie  z  programem  zawartym  w  Rozporządzeniu  Rady 

Ministrów z dnia 23 marca 2010r.(Dz.U.Nr 52,poz.308) 
3) zapewnienia kadry dydaktycznej według następujących standardów: wykładowcy z wykształceniem 

kierunkowym  lub wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem zawodowym min. 1 rok w pracy 
na stanowisku merytorycznie tożsamym z zakresem przedmiotowym szkolenia. Wykładowcy winni 
posiadać  uprawnienia  pedagogiczne  lub  praktykę w  prowadzeniu  zajęć  szkoleniowych  dla  osób 
dorosłych  –  Zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowania  wydatków  w  ramach  POKL 
wykładowca prowadzący zajęcia w ramach projektu „Szkolenia szansą na Twój rozwój” nie może: 
być  zatrudniona/y  w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia, regionalnym Ośrodku EFS  i Krajowej Instytucji Wspomagającej EFS POKL.‐– CV‐(na wzorze 
dołączonym do zaproszenia‐załącznik nr 6)  

4) przygotowania  i dystrybucji materiałów szkoleniowych oraz sprzętu używanego w czasie szkolenia 
tj.  broni  palnej‐pistoletów maszynowych,  strzelb  gładkolufowych,  trenażerów  laserowych,  pałek 
wielofunkcyjnych 

5) wynajęcia  pomieszczenia  do  przeprowadzenia  usługi  szkoleniowej  wyposażonego  w  sprzęt  i 
pomoce  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  szkolenia  będącego  przedmiotem  zamówienia  oraz 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, dostępu do strzelnicy, sali gimnastycznej  

6) zapewnienia opieki w trakcie kursów 
7) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego 
8) wystawienia zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7  sierpnia 

1998 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 731). 
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Zamawiający ma prawo  żądać dokumentów potwierdzających wskazywane doświadczenie   a Wykonawca 
zobowiązuje się je złożyć na każde żądanie Zamawiającego. 

 
3.  DOKUMENTY,  JAKIE  SKŁADA  WYBRANY  WYKONAWCA  W  CELU  PODPISANIA  UMOWY 
SŁUŻĄCE POTWIERDZENIU SPEŁNIANIA WARUNKÓW KONIECZNYCH  DO REALIZACJI KURSU 

1) zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3) 
2) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia   o wpisie 

do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione   nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
dniem realizacji kursu 

3) kopia wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. 
 
4. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I KRYTERIA OCENY OFERTY 
Zamawiający  dokona  oceny  i  porównania  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  oparciu  o 
następujące kryteria:  
1.  Cena  –  60%  (oferent,  który  poda  najniższą  cenę  otrzyma  60  pkt.  Natomiast  pozostałe  oferty 
proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 60 (oferta, której cena 
będzie wyższa niż środki przeznaczone na realizację usługi nie będzie rozpatrywana).   
2.  Doświadczenie  oferenta  w  realizacji  kursów  na  I  stopień  Pracownika  Ochrony  Fizycznej  Osób  i 
Mienia ‐ 20% (największe doświadczenie oferenta – 20 pkt. natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na 
podstawie wzoru: oferent z badanym doświadczeniem/ oferent z największym doświadczeniem) x20 
3.  Posiadanie wyposażenia  niezbędnego  do  przeprowadzenia  kursu  z  zakresu  Pracownika Ochrony 
Fizycznej z licencją I i II stopnia tj.: pistolety, pistolety maszynowe, strzelby gładkulufowe, trenaż laserowy, 
pałki wielofunkcyjne, materace‐20%(największy  zakres wyposażenia  ‐20  pkt.  natomiast  pozostałe  oferty 
proporcjonalnie  na  podstawie  wzoru:  oferent  z  badanym  doświadczeniem/  oferent  z  największym 
doświadczeniem) x 20 
4.  Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę  składa  się w  formie  pisemnej wypełniając  Ofertę Wykonawcy  (Zał.  Nr  1)  i Oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków (Zał. Nr 2) 
3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 

do podpisania oferty przez Wykonawcę wraz z załączonym pełnomocnictwem. 
5) Wszystkie  wymagane  dokumenty  muszą  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii.  Każda  strona 

dokumentu  złożonego  w  formie  kopii  musi  być  opatrzona  klauzulą:  „ZA  ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” oraz datą  i podpisana przez Wykonawcę  lub osobę upoważnioną do podpisania 
oferty przez Wykonawcę. 

6) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: 
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Consultor Sp.z o.o. 
20‐325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 
tel. 81 745 41 91, fax: 81 745 41 92 
lub  
Consultor Sp.z o.o. 
25‐318 Kielce, ul.Sandomierska 89 
Tel. 509‐611‐394 
z dopiskiem: Oferta  szkoleniowa „Pracownik ochrony  fizycznej  z  licencją  I    stopnia”. Projekt „Szkolenia 
szansą na Twój rozwój”. Nie otwierać przed godz. 15.00 dnia 25.11.2011 roku.  
Termin składania ofert upływa z dniem 25.11.2011r., o godz. 15.00. 
 

7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie 
Zamawiającego – Consultor  sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20‐325 Lublin    lub w Biurze 
Projektu w Kielcach, ul. Sandomierska 89, 25‐318 Kielce, telefonicznie u koordynatora projektu Grzegorza 
Tomaszka,  Tel.  509‐611‐394  .Informacja  będzie  zamieszczona  również  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie 
Zamawiającego. 
Oferta  winna  być  sporządzona  na  Formularzu  Oferty  Wykonawcy  –  do  pobrania  na  stronie 
www.consultor.pl . 
W przypadku, kiedy nie jesteście Państwo zainteresowani składaniem oferty prosimy o informację na w/w 
adres. 
 

8. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę, siedzibę,  i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.consultor.pl najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zakończenia składania ofert. 
 

9. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY 

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  faxem  i/lub  telefonicznie 
Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano.  Wykonawcy,  których  oferty  zostaną  odrzucone  będą  o  tym 
poinformowani pisemnie. 
 

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1: Wzór Formularza oferty wykonawcy 
Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zamówienia 
Załącznik nr 3: Wzór umowy 
Załącznik nr 4: Wzór harmonogramu szkolenia 
Załącznik nr 5: Wzór dziennika szkolenia 
Załącznik nr 6:Wzór CV 

Z poważaniem 
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