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Projekt współfinansorva'ny pru,ez UnĘ 3urcpeJską w ramach Europejskiego tr'uaduszu śpołecznego

z dnia 4lipca 2013r.

dotyczące usług opiekuńcrych dla uczestników projektu

na potrzeby realizacji projektu ,,zDoBĄDŹ ooŚwrłDcZENIE zAwoDowE,
Nr projektu: POKL.09.02.00-06-001/13

Priorytet IX' Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9'2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

I. PosTANowIENIA wsTĘPNE

l.Zamawiającym jest:

ZespółSzkołZawodowych nr 1 im' Komisji Edukacji Narodowej
Adręs zamawiającego: ul' Marszałka JózefaPiłsudskiego 36,2I-500 Biała Podlaska
te|'/fax' 833436606, strona internętowa: www'zszl.edu.pl, e-mail: zsznrlbp@gmail.com
2. Zapytanie ofertowe wtaz z załącznikami dostępne jest na stronie www.zsz1.edu.pl
otaz na tablicy ogłoszeń w siedzibię ZamawiĄącego w Zespole Szkoł Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej przy ul. Piłsudskiego 36 w Białej Podlaskiej.

u. oPIs PRZEDMIoTU zAMÓwmNlł:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie usług opiekuńcrych dla uczestników projektu ,, Zdobądź doświadczęnię zawodowe''
w czasię realizacji stażu zawodowego , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego' Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanię 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, Prry czym Zamawiający dopuszcza składanię ofert częściowych.

2, Szczegółovły opis przedmiotu zamówienia:

Część 1

Usługa opiekuńcza

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: ZespołSzkółZawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Projekt wspÓłIinansorvrnry przez UnĘ Europejską w ramach Earopejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa w terminie od 4 sierpnia do 30 sierpnia Ż0I3 r. - 1 opiekun w zawodach: technik
logistyk, technik ekonomista' według harmonogramu dostarczonego 3 dni przed wyjazdem.

Zakr es obowiązków Wykon awcy (d otyczy wszystkich częś ci) :

nadzór i całodobowa opieka nad grupą mŁodzieŻy uczestniczącej w stażu Zawodowym
w Zaklesie hi gieny' zdr owia, wyzywieni a or az ws zelkich innych czynno ści
opiekuńczych,
zapewnien ie bezpieczeństwa mło dzieŻy vczestniczącęj w staŻach zawodowych,
oznaczenie miejsc odbywania stazu wynikających zwycznych odnośnie realtzacji
proj ektów fi nansowan y ch Zę środków Europej skie go Funduszu Społec ZrLę go'
prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbywających staze (listy
obecności, dzięrciczki stazu),

opracowanie i przeprowadzenie tęstów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co
najmniej jednym zawodzie technik informatyk, tęchnik logistyk, technik handlowiec,
technik ekonomista, technik architektury Ł'rĄobtazu, technik Żyvńenia i usług
gastronomi czny ch, technik hotelarstwa,
kontrola czasu i miejsca odbywania stazu uczniów,
dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy staŻu otrzymali od pracodawców opinię na
temat odbytego stazu,
pomoc uczestnikom w rozwiązywaruuwszelkich problemów na miejscu,
pomoc organizatorowi stazy w zak-waterowaniu stażystów, ustaleniu godzin posiłków,
dystrybucji kart miejskich, biletów PKP, itp.,

w przypadku choroby zapewnienię uczniowi opieki medycznej (wizyta u lekarza, w
szpitalu),
prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
dyspozycyj no śó w zakresię czynno ści kontrolno -wyj aśniaj ących (również po terminie
wygaśnięcia umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikających zwytycznych
odnośnie reaIizacjiprojektów finansowanychze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
doświadczenie dydaktycznę w co najmniej jednym zavłodzie: tęchnik logisĘk, tęchnik
ekonomista

Dodatkowe wymagania:
Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad stazystami zostanie opracowany
ptzęz koordynatora w porozumieniu z wykonawcąnajpóżniej na 3 dni robocze ptzed
datąvłyjazdu,
Wykonawca ma obowiązekrczliczyć się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni
zakoiczenia staŻu

Wymagani a doty czące Wykonawcy :

1 . Wykształcenie wyzs Ze z ptzy gotowaniem pedagogicznyrn'
2. stuŻpracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej _ min. 3Iata.

Część2

,, Zdobądź doświadczenie zawodoweo'
Lider projektu; Zespół Szkoł Zawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Usługa opiekuńcza

'Warszawa w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r. - 1 opiekun, w zawodach: technik
handlowiec i technik Ąrwienia i usług gastronomicznych, według harmonogramu dostarczonego
3 dni przed wyjazdem.

Zahes obowiązków Wykonawcy (doĘczy wszystkich części):
- nadzór i całodobowa opieka nad grupą młodzieży uczestniczącej w stażu zawodowym w zakresie
higieny, zdrowia' wyżrywienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych'
- zapewnieniebezpieczeństwa młodzieŻy uczestniczącej w stazach zawodowych,
- oznaęzenie miejsc odbyvania stażu wynikających zwficznych odnośnie realizacjiprojektów
finansowanych zę środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy uczniów odbywających staże (listy obecności,
dzienniczki stazu),
- opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzie: technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec , technik ekonomista,
tęchnik architektury krajobrazu, technik żywienia i usfug gastronomicznych,technik hotelarstwa,
- kontrola czasu i miejsca odbywania stazu uczniów'
- dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy sterŻu otrzymali od pracodawców opinię na temat odbytego
stażu,
- pomoc uczestnikom w rozwiąryvvaniu wszelkich problemów na miejscu'
- pomoc organizatorowi stazy w zakwatęrowaniu stazystów' ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
kart miejskich, biletów PKP, itp.,
- w ptzypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wirytau lekarza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakręsie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikających z wyĘcznych odnośnie rea|izacjiprojektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego'
_ doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym zawodzie: technik handlowiec, technik
Żyłvienia i usług gastronomic znych.

Dodatkowe wymagania:

- SzczegoŁowy harmonogram pełnienia opieki nad stazystami zostanie optacowany pruez
koordytatora w porozumieniu z wykonawcą najpóźniej na 3 dni roboczó przed ditąvłyjazdu,
- Wykonawcama obowiązek rozlicryc się z wykonanej usfugi w ciągu 7 dni od dni zikonczęnia stażu

Wymagania doty czące Wykonawcy:

l. WyksŹałcenie wyŻsze z przygotowaniem pedagogicznym.
2. StaZ pracy w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej - min. 3 lata.

Część nr 3

Usługa opiekuńcza

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projehu: Zespoł Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Projekt współfinansowrryptzeT'UnĘEuropejskąrvramachEuropejskiegoFunduszuSpołecznego

Warszawa w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia Ż013 r. _ 1 opiekun' w zawodach: technik
architektury krajobrazu, technik informaĘko według harmonogramu dostarczonego 3 dni przed
wyjazdem.

Zabes obowiązków Wykonawcy (doĘczy wszystkich części):
- nadzór i całodobowa opieka nad grupą młodzieży uczestniczącej w stazu zawodowym w zakresie
higieny, zdtowia, wyĄłvienia oraz wszęlkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeństwa młodzieży uczestniczącej w stazach zawodowych,
- oznaczęnie miejsc odbyvania stażu wynikających zwyĘcznych odnośnię realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu praay uczniów odbywających staże (lisĘ obecności,
dzienniczki stażu),
_ opracowanie i przeprowaózenie testów wiedzy praktycznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzię: tęchnik informatyk, tęchnik logistyk, technik handlowiec , technik ekonomista,
technik architektury Vłajobrazu, technik Ąrwienia i usług gastronomiczrlych, technik hotelarstwa,
_ kontrola czasu i miejsca odbywania stazu uczniów,
_ dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy stłŻtl otrzymali od pracodawców opinię na temat odbytego
stażl,
- pomoc uczęstnikom w rorwiązywaniu wszelkich problemów na miejscu,
- pomoc organizatorowi staży w zakwaterowaniu stazystów, ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
kart miejskich, biletów PKP, itp.,
- w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wir5taulekatza, w szpitalu),
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjnośó w zakresie czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówienia), wynikających z w;tycznych odnośnie rcal'izacji projektów
finansowanych zę środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
_ doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym zawodzie: technik architektury krajobrazu,
technik informaĘk.

Dodatkowe wymagania:

- Szczegołowy harmonogram pełnienia opieki nad stażystami zostanie optacowany przez
koordynatora w porozumieniu z wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze przed datąwyjazdl,
- Wykonawca ma obowiązek rozliczyó się z wykonanej usfugi w ciągu 7 dni od dni zakończenia stażu

Wymagania doĘ czące Wykonawcy:

l . Wykształcenie wyzsz e z przy gotowaniem pedago gicznym.
2' Staz pracy w szkolę ponadgimnazjalnej zawodowej - min' 3 lata.

Częśćnr 4

Usługa opiekuńcza

Warszawa w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia Ż0L3 r. - 1 opiekun, w zawodach: technik
hotelarstwa i kucharz, wedlug harmonogramu dostarczonego 3 dni przed wyjazdem.

', 
Zdobądź doświadczenie zawodowe'o

Lider projektu: Zespół Szkół Zavłodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej
Partner projektu: Zespół Szkół im' Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Projekt współIinansowany pru,ez UnĘ Europejskąw ramacb Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakr es obowiązków Wykonawcy (dotyczy wszystkich częś ci) :

- nadzór i całodobowa opięka nad grupą mŁodzieŻy uczestniczącej w stażu zawodowym w zakresię
higieny, zdrowia, wyżywienia oraz wszelkich innych czynności opiekuńczych,
- zapewnieniebezpieczeństwa mŁodzieży uczestniczącej w stażach zawodowych,
- oznaczenie miejsc odbywania stażu wynikającychzwyĘcznych odnośnie rea|izacji projektów
finansowanych zę środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasttpracy uczniów odbpvających staże (lisĘ obecności,
dzienniczki stazu),
- opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy prakĘcznej na wejście i wyjście, w co najmniej
jednym zawodzię: tęchnik informatyk, tęchnik logisĘk, technik handlowiec , tęchnik ekonomista,

technik architektury krajobrazu, technik tywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
_ kontrola czasu i miejsca odb}łvania stażu uczniów'
- dopilnowanie aby wszyscy uczestnicy stażu otrąlrnali od pracodawców opinię na temat odbytego

stażu,
- pomoc uczęstnikom w rozwiąryvvaniu wszęlkich problemów na miejscu'
- pomoc organizatorowi staży w zakwaterowaniu stażystów, ustaleniu godzin posiłków, dystrybucji
kart miejskich, biletów PKP, itp.,
_ w przypadku choroby zapewnienie uczniowi opieki medycznej (wizyĄallekarza, w szpitalu),
_ prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
_ dyspozycyjnośó w zakresię czynności kontrolno-wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia
umowy ws. przedmiotowego zamówięnia), wynikającychzwy|ycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego'
- doświadczenie dydaktyczne w co najmniej jednym zawodzię: technik hotęlarstwa, kucharz.

Dodatkowe wymagania:

- Szczegółowy harmonogram pełnienia opieki nad stażystami zostanie opracowany pruez
koordynatora w porozumieniu z wykonawcą najpóźniej na 3 dni robocze Wzed datąwyjazdu'

- Wykonaw Qa ma obowiązek rozliczyó się z wykonanej usługi w ciągu 7 dni od dni zakonczenia stażu

Wymagania doĘ czące Wykonawcy:

i . Wykształ cenie wyższe z ptzy gotowanięm pedagogicznym.
2. Stażpracy w szkolę ponadgimnazja|nej zawodowej - min. 3 |ata'

4. oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza mozliwości składania ofert częściołvych.

5. Płatność: Płatnośó na rzęcz dostawcy będą realizowane po kompletnym rozliczeniu z
zamawiającym , na podstawie faktury w terminie 21 dni (pod warunkiem dostępności środków na

koncie projektu).

III. INFORMACJA O ZAKRESIB OFERTY

1. Zamavłiający dopuszcza mozliwości składaniaofeń częściowych.

Iv. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: ZespóŁSzkołZawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Projekt rv$półlinansowany prz ez UnĘ luropejską w ramach Europejskiego Fu:lduszu Społecznego

oferentjest z.ruiąZany ofertą 30 dni od dnia złożeniaoferty'

v. TBRMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA

Tęrmin wykonania przedmiotu zamówięnia: od 4 sierpnia do 30 sierpnia 2013 roku według
harmonogramu dostarczonego 3 dni przed wyjazdem.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1' Wykonawcy Zobowiązani są zapoznaÓ się dokładnie z informacjami zawarĘmi w Zapytaniu
ofertowym i przygotowaó ofertę zgodnie z w;łnaganiami określonymi w tym dokumencię'
Wykonawcy ponoszą wszęlkie koszty własne 'nviązane z przygotowaniem i złoŻenięm oferty'
nięza|eŻnie od wyniku postępowania' Zanawiający w Żadnym przypadku nie odpowiada za kosźy
poniesione przez Wykonawców w rwiązku z przygotowaniem i złoŻeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązllją się nie ponosió jakichkolwiek rcszczen z tego t5rtułu względem Zamawiającego'
2' oferta powinna być sporządzona cz1Ąelnie, w języku polskim.
3. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę, która jest jej Wykonawcą.
4. oferent powinien stworzyó ofertę na formularzu zaŁączonym do niniejszego zap5Ąania-

ZaŁączniknr 1.

vII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA oFERT

1. ofeĘ powinna byó przesłana za pośrednictwem: pocńy tradycyjnej lub dostarczona osobiście , do
dnialŻ lipca 2013 r. do godz. 9'00 na adres:

Zespó| Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Bdukacji Narodowej'
ul. Marszałka Jńzefa Piłsudskiego 36'

21-500 Biala Podlaska

ofęrta w postępowaniu na usługę opiekuńczą w projekcie: ,,Zdobądż doświadczenię zawodowe''
współfinansowanego przezUnię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał LudzkiCzęść 

;,Ń;;ili;; ^łpi:,ii'ini.'idtl i'il;. ;jó

2. oferta musi byó sporządzona w języku polskim w jednym egzemp|arzu, posiadaó datę
sp or ządzenia i by ó op atr Zona p o dp is em oferenta.
3. oferĘ złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań
nie będą rozpatrywane.
4. oferent moŻe przed upływem terminu składania ofęrt zmienić lub wycofaó swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofertZamawiający może żądaÓ od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA OCEI{Y OFERT

A. Ocena formalna

odbywa się niezwłocznie po otwarciu ofeń i ma na celu sprawdzenie cry oferty spełniają
formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofeńowego.

,, Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: ZespoŁ Szkoł Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespół Szkół im. Adama Naruszęwicza w Janowie Podlaskim
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Cena oferowana brutto ocenianej oferty

Zamawiający może prowadzió negocjacje cenowe z ofęrentem, którego oferta została wybrana.

Zamawiający nierwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru,
powiadamia drogą elektroniczną oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania
bez dokonania wyboru. Informacja zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego.

Po wyborze ofeĘ najkorzystniejszej ZamawiĄący wezrvie nierwłocznie oferenta, który złoĘł
najkorzystniejszą ofertę do zavłatcia umowy' Jeżeli w tęrminię 3 dni od wezwania do podpisania
umowy oferent nie zawrzę umowy' Zamavłiający moŻe zawrzęć umowę z oferentem, którego oferta
była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania umową.

Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona po wyborze najkorzystniejszej ofeĘ
na stronie internetowej Zamaw iającego'

Ix. PosTANowIENIA KoŃcowE

l. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

I) zastrzega się prawo do odwołania postępowania,
2) przesunięcia terminu na składanie ofert,bez podania przlazyny i w każdym Qzasie,
3) zamknięcia postępowaniabęz dokonania wyboru oferty,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od ofęrentów nakuŻdym etapie przetargu,
5 ) wyłącznej interpretacj i zapisów o głoszenia,
6 ) przeprow adzenia ne gocj acj i z potencj onalnym wykonawcą,.
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Zamaw iający odr zuca ofeĘ, jeżeli:

l) oferta zostałazłoŻonapo Wznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) do ofeĘ nie załączono wsą'stkich wymaganych dokumentów przewidzianychw ogłoszeniu,
3) ofęrta nie została ńoŻona na formularzu ofertowym'

ofeĘ spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

B. Ocena merytoryczna

ocęnie merytorycznej podlega zgodnośó specyfikacji technicznej zzapsĄaniem ofertowym.

Kry'terium główne:

Cęna - 100 %.

- wyliczana wg. wzoru:

Cena oferowana brutto najtafszej ofeĘ
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2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a ofert od chwili złoŻenia ofert zgodnie z
ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
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