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                  UCHWALA Nr /^ . 5 ^ .2011
                  ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU

                         z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego dot.
szkolen zawodowych i edukacyjnych dia uczestnikow projektu
systemowego ,,Z Wami - dia Was"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010 ?113,
poz. 759 z pozn. zm.) oraz @ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia
15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488.) - uchwala si?
co nast^puje:

                                  @1.
1. Zarzqd Powiatu wyraza zgod? na udzielenie zamowienia publicznego
dot. szkolen zawodowych i edukacyjnych dia uczestnikow projektu
systemowego ,,Z Wami - dia Was" - zgodnie z wnioskiem stanowincym
zai^cznik do niniejszej uchwaly.
Zlecenia ustug nalezy dokonac po przeprowadzeniu procedury przetargu
nieograniczonego - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
2. Wartosc zlecenia, o ktorym mowa w pkt. 1 - zgodnie z wnioskiem
stanowi^cym zaiqcznik do niniejszej uchwaly.
3. Upowaznia si? Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu - Pani^ Agnieszk? Gorczyca do zawarcia umowy/umow
w sprawie udzielenia zamowienia

                                  @2.
Wykonanie Uchwaty powierza si? Kierownikowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

                                  @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:

Jan Laskowski   Przewodnicz^cy

Marek Gqsiorowski    Czlonek

Slawomir Olejniczak   Czlonek

Wojciech Rychter      Czlonek

Krystyna Siwiec       Czlonek
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                                      Zarz^d Powiatu w Sierpcu

                                           WNIOSEK
                  o wyrazenie zgody na udzielenie zamowienia publicznego

   1. Wnioskodawca:

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

   2. Rodzaj zamowienia publicznego (wlascme podkreslic):
        a)    roboty budowlane
        b)     usiugi
        c)     dostawy

  3. Nazwa i okreslenie przedmiotu dostawy:
 (Przedmiot zamowienia nalezy okreslic za pomoc^ obiektywnych cech technicznych
 i jakosciowych oraz podac jego ilosc)

 Przedmiotem zamowienia jest usiuga Szkolenia zawodowe i edukacyjne dia uczestnikow projektu
 ,,Z Wami dia Was" Poddzialania 7.1.2 PO KL Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji
 przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 Zamowienie zostanie udzielone w czesciach (kazde zadanie/szkolenie moze stanowic odrebnq czesc):
 Zadanie nr 1 - szkoleniepn: ,,Fryzjer"~ (1 osoba)
 Zadanie nr 2 - szkoleniepn: @ Operator koparko-ladowarki"- (6 osob)
 Zadanie nr 3 - szkoleniepn: ,,Ksiegowosc komputerowa "- (5 osob)
 Zadanie nr 4 - szkolenie pn: @ Wizaz i stylizacja "- (3 osoby)
 Zadanie nr 5 @ szkolenie pn: "Kursy komputerowe " - (6 osob)

    a) poziom podstawowy- (2 osoby)
    b) poziom zaawansowany @ (4 osoby)

Zadanie nr 6 - Szkolenie pn: ,,Kursy na Prawo jazdy " @ (23 osoby)
    a) kat. B-(19 osob)
    b) kat. B ON wozek, kule - (1 osoba)
    c) kat. C-(2 osoby)
    d) kat. C+E wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewoz rzeczy @ (1 osoba)

Zadanie nr 7 - Szkolenie pn: @ Opiekun dzieci, osob starszych i niepefnosprawnych " - (7 osob)
Zadanie nr 8 - Szkolenie pn: @ Grafik komputero'wy "- (2 osoby)
Zadanie nr 9 - Szkolenie pn: @ Kursyjezykowe " - (3 osoby) w tym;

                   a. jezyk angielski zaawanso^wany - (I osoba)
                   b. jezyk niemiecki zaawansowany - (2 osoby)

Zadanie nr 10 - Szkolenie pn: @ Sprzedawca z obsiugq komputera i kasy fiskalnej "- (5 osob)
Zadanie nr 11 - Szkolenie pn: @ Obsluga kasy fiskalnej1>- (2 osoby)
Zadanie nr 12 - Szkoleniepn: ,,Kurs kierowcy wozkowjezdmowych "- (7 osob)



Zadanie nr 13 - Szkoleniepn: @ Spawacz - metoda TIG " - (1 osoba)
Zadanie nr 14 - Szkoleniepn: ,,Kurs gastronomiczny" - (1 osoba)
Zadanie nr 15 - Szkoleniepn: ,,Kurs pierwszej pomocy" - (3 osoby)
Zadanie nr 16- Szkoleniepn: ,,Florystyka - bukieciarstwo " - (1 osoba)

  4. Uzasadnienie celowosci realizacji zamowienia:

Szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne dia uczestnikow projektu  systemowego PO KL
,,Z Wami dia Wasff stanowiq glowne narze^dzie zadania Aktywna integracja.
Szacunkowa wartosc  przedmiotu  zamowienia przekracza  kwofe   14.000  euro.
W zwiqzku z powyzszym zamowienie bedzie udzielone po przeprowadzeniu procedury
przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.),

  5. Szacunkowa wartosc zamowienia

Netto / Brutto 116.120,00 zl (usiugi szkoleniowe zwolnione zpodatku VAT)

 6. Sposob ustalenia wartosci szacunkowej zamowienia:

Sredni koszt szkolen najednego uczestnika projektu z lat poprzednich, srednia cena za usiugi
tego samego rodzaju na rynku instytucji szkoleniowych.

 7. Zrodto finansowania zamowienia:

Szkolenia uczestnikow projektu ,,Z Wami dia Was" finansowane ze srodkow Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

8. Termin realizacji zamowienia:

Od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

 9. Proponowany tryb post^powania w sprawie udzielenia zamowienia:

Przetarg nieograniczony

 10. Uzasadnienie wyboru innego niz przetarg nieograniczony

Nie dotyczy

 11. Proponowany sklad Komisji Przetargowej (jesli wybrana procedura tego wymaga);
          a) Przewodniczqcy - Nina Meler

          b) Protokolant-AnetaTrojanowska

          c) Czlonek - Renata Wierzbi cka

          d) Czlonek - Aneta Kopczyliska

          e) Czlonek - Milena Ulicka



  12. Tryb powolania Komisji przetargowej:

Zarzqdzenie Nr 7/2011 Kierownika PCPR z dnia 20.07.2011 r.

  13. Opinia dotyczaca zabezpieczenia finansowego realizacji zamowienia:

       Dotacja celowa^ w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow
europejskich    (EPS)    w   wysokosci    313.250,00    zl   zostala   przekazana
przez Mazowieckq Jednostkq Wdrazania Programow Unijnych na zasadach okreslonych
w Aneksie do umowy ramowej (dot. wniosku Nr KL/12624/11/7.1.2 o dofinansowanie
realizacji projektu ,,Z Wami - dia Was "}.

                                                    KSi^pOWY

                                                  Jadwigajmsniewska

                                                Podpis Skarbnika / Glownej Ksi^gowej

KoordyAator Projektu

    Nina Meter
@K^e^^^Jk-PowJetowego Centr-um-

     @ PornpcYA^nie ,     Podpis ymioskodawcy
  mgr ^g-n^^^cPorc^ca


