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„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta."

Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Sekcja I Zamawiający
1. Nazwa i adres:

*

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, woj. 

opolskie,

tel. 77 43335 56, Faks 77 4336746

Sekcja II Przedmiot zamówienia
1. Określenie przedmiotu zamówienia:

a. Rodzaj zamówienia: usługi

b. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia dla 38 osób (pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie) w zakresie „Kurs samoobrony".

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80511000-9 Usługi szkolenia personelu

c. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

d. Czy dopuszcza się łożenie oferty wariantowej: NIE

•

2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

• szkolenie ma się rozpocząć w miesiącu kwietniu, a zakończyć w czerwcu 2018 roku;

Sekcja III Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym,

finansowym i technicznym
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków.

a. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca wykaże, że posiada we wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub KRS kod działalności PKD: 85.59.B (Pozostałe 

pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)

/opis sposobu spełnienia tego warunku/

b. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku.

/op is  sposobu  spełn ien ia  tego w arunku/  

c. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> Wykonawca wykaże, że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zapewni 

dla uczestników salę gimnastyczną, gwarantującą należyte wykonanie 

zamówienia (tj. salę, w której pomieści się co najmniej 38 osób + osoba 

prowadząca zajęcia)

> Wykonawca wykaże, że: co najmniej jedna osoba (trener), która będzie 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i będzie odpowiedzialna za prowadzenie 

zajęć, posiada kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne 

do wykonania zamówienia,

• /op is  sposobu  spełn ien ia  tego w arunku/

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 

z udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć:

a) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> oświadczenie wykonawcy o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego.

> wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

Ponadto zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty dokument, z którego będzie 

wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.:

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS.

c) Ramowy program szkolenia.

Sekcja IV Procedura
1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017r., poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 

EURO i jest prowadzone w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące u 

zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%,

3. Zmiana umowy: - nie dotyczy -

/ dopu szcza ln e  zm ian y  postanow ień  u m ow y oraz określen ie  w arunków  zm ian /
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4. Informacje administracyjne:

a) Ofertę (w tym formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 należy złożyć w siedzibie 

zamawiającego tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji 

Narodowej la, 48-300 Nysa, w terminie do 21.02.2018r., do godziny 10.00.

Ofertę można składać drogą pocztową (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego), przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

e.urbaniak@ops-nysa.pl

b) W przypadku przygotowania oferty w wersji papierowej Wykonawca powinien umieścić 

ją w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny 

widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: „Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia "Kurs 

samoobrony" dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie".

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy.

d) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewelina Urbaniak, tel.

77 4333556.

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

f) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane 

przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

g) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, a Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawcy do ich uzupełnienia, a oferta zostanie odrzucona.

h) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

i) Płatność za przeprowadzenie w/w szkolenia po wykonaniu całości zadania. ( po 

zakończeniu szkolenia).

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyn.

13. 02. 2018 roku
d y r e k t o r

Ośrodka Pomocy Soote

/Podpis i pieczęć zamawiającego/

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkolenia z samoobrony dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nysie dla 38 osób.
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Załącznik nr 1

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Szkolenie musi zostać zrealizowane w terminie:

> Szkolenie ma rozpocząć się w miesiącu kwiecień, a zakończyć w miesiącu czerwcu 2018 roku;

> Zajęcia maja odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

> Dokładny harmonogram zajęć zostanie ustalony z wybranym do realizacji Wykonawcą.

III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ORAZ CZAS TRWANIA.
> Szkolenie ma być zrealizowane w miejscowości Nysa w pomieszczeniu (sali gimnastycznej) mogącym 

pomieścić min. 39 osób (38 uczestników + osoba prowadząca);

> Szkolenie ma obejmować 18 godzin zajęć (dwa razy w miesiącu po trzy godziny dziennie)

IV. PROGRAM SZKOLENIA.
Zakres zajęć obejmuje:

1. Naukę podstawowych ciosów i kopnięć oraz najprostszych dźwigni;

2. Naukę znajomości miejsc wrażliwych na ciele człowieka, które powinny być aktywowane w pierwszym 
rzędzie w sytuacji samoobrony;

3. Naukę wybranych technik obrony w sytuacjach zagrożenia przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, 
duszeniami, chwytami za ubranie i innymi sytuacjami zagrożenia, w tym również zagrożeniami 
przytaczanymi przez uczestników szkoleń, jako sytuacje, w których się znaleźli;

4. Psychologiczne aspekty samoobrony(jak zapanować nad stresem w sytuacji ataku, jak podjąć 

konstruktywna obronę;

5. Elementy prewencji kryminalnej (jak zapobiegać sytuacjom zagrażającym naszemu bezpieczeństwu, w 
jaki sposób je rozpoznawać);

6. Postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia;

7. Naukę widzenia peryferyjnego;
8. Naukę pomocy osobie trzeciej (obezwładnianie napastnika), uwalnianie się z duszeń;
9. Obrona przedmiotami codziennego użytku;
10. Podstawy psychologii agresji;

11. Poruszanie się w strefach zagrożonych (ulica, winda, schody, teren leśny);
12. Taktykę i techniki obrony w pomieszczeniach zamkniętych;
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13. Taktykę walki i obrony przy próbie gwałtu;

14. niekonwencjonalne techniki obrony.

V. KADRA DYDAKTYCZNA
Wykonawca do realizacji zajęć musi zatrudnić co najmniej 1 trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć z samoobrony (np. uprawnienia instruktora samoobrony lub sportów walk)

VI. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę 

szkolenia, zapewnienie trenera.

2. Wykonawca zapewni odpowiednie pomieszczenie (salę gimnastyczną) do przeprowadzenia szkolenia.

3. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.

13.02.2018 roku

D Y R E  
Ośrodka P: /

K  TKamila

/data i po d p is/

str. 2
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Załącznik nr 2

(Pieczęć wykonawcy) (Miejscowość, data)

T e le fo n /  faks: 

em ail:

NIP:

REG ON :

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, dotyczące przeprowadzenia szkolenia z zakresu 

samoobrony dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w tym zaproszeniu składam/y niniejszą ofertę.

1. Oferuję w ykonanie powyższego zam ówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto - ........................... zł.
*

/słownie: .................................................................................................................. /

VAT - ........................... zł.

/słownie: ................................................................................................................. /

Cena netto - .............. fc........... zł.

/słownie: ................................................................................................................... /

2. Składając n iniejszą ofertę ośw iadczam /y, że:

2.1. Oferuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego.

2.2. Cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2.3. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia i nie wnoszę/ wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmuję/ przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2.4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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/miejscowość i data/ /czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik nr 3

/Nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.
Im ię  i n a zw isk o  tre n e ra

(p o d s ta w a  do d y s p o n o w a n ia  t re n e re m  np .: u m o w a  
z le c e n ie ,  u m o w a  o p ra cę )

W y k szta łce n ie D o św ia d cze n ie  za w o d o w e

1

O św ia d cza m , że  w y m ie n io n a  o so b a  po siad a  w y m a g a n e  u p ra w n ie n ia  n ie zb ę d n e  do  rea liza cji 
szk o le n ia , o k tórym  m ow a w  za p ro sze n iu

dnia 2018 roku /Podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy/
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O POSIADANIU ODPOWIEDNIEGO POTENCJAŁU

TECHNICZNEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie szkolenia 

z zakresu samoobrony dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 
oświadczam/oświadczamy*, że Wykonawca/ Wykonawcy*:

/podać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/

że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zapewni dla uczestników odpowiednie 

pomieszczenie (salę gimnastyczną), w którym dwa razy w miesiącu, po trzy godziny dziennie w dni 

robocze będą odbywać się zajęcia z zakresu samoobrony

Informuję również, że zajęcia odbywać się będą w:

/miejscowość i data/ /czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy/

niepotrzebne skreślić


