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Łódź, dnia 30 marca 2017 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADZTWO ZAWODOWE 

 
W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz 
uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o 
dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania 
XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy 
Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie: 

(nazwa zamówienia) 
 

I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi 
ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź 

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień 
publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r.) dla zamówień i konkursów, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. Postępowanie 
prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zamieszczone 
zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły oraz na stronie 
http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl/  oraz w zakładce ogłoszenia i na stronie 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – usługi szkoleniowe i doradztwo zawodowe dla 

uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek (uczestników projektu) Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi. Uczniowie/uczennice to osoby słabo 
słyszący, niesłyszący, niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 
Zamówienie zostało podzielone na 10 części. 

 
CZĘŚĆ I 
 
Tytuł kursu: Wizaż – zasady doboru ubioru i kolorów 
Liczba uczestników kursu w terminach:  wrzesień – grudzień 2017 r. (4 uczestników), styczeń – maj 
2018 r. (6 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: 40 h zegarowych 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 
Kurs wizażu I stopnia 
Warsztat Pracy Wizażysty 

• akcesoria potrzebne do pracy wizażysty, ich przechowywanie i dezynfekcja  
• wyposażenie kufra, dobór odpowiednich kosmetyków 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• przygotowanie klientki do makijażu 
• wywiad z klientką 
• specyfika pracy wizażysty przy produkcjach filmowych i sesjach zdjęciowych 

Skóra 
• omówienie podstawowych typów skóry 
• diagnoza typu skóry 
• pielęgnacja poszczególnych typów skóry, przygotowanie do makijażu 
• profesjonalny demakijaż z zastosowaniem podstawowych elementów masażu twarzy 

Makijaż Dzienny 
• podstawy makijażu i odpowiedniej aplikacji poszczególnych kosmetyków 
• retuszowanie niedoskonałości skóry - pękające naczynka, zmarszczki, przebarwienia, cienie 

pod oczami 
• makijaż "No make-up" 

Makijaż Biznesowy 
• rodzaje makijażu biznesowego 
• kolory w makijażu biznesowym 
• idealna skóra oraz podkreślenie oczu i ust 

Makijaż Korekcyjny i techniki kamuflażu 
• omówienie kształtów twarzy, oczu, ust, nosa, łuku brwiowego 
• korygowanie owalu twarzy, kości policzkowych 
• konturowanie – na mokro i na sucho 
• korekta oczu, ich rodzaj, kształt - cieniowanie, kreska, eyeliner, techniki malowania rzęs 
• korekta ust - techniki powiększania, zmniejszania, wyrównania 

Makijaż Wieczorowy 
• wersja matowa 
• wersja błyszcząca 
• aplikacja dodatków - brokat, cyrkonie, cekiny, jety, piórka, sztuczne rzęsy itp 
• technika banan 
• techniki smoky eyes 
• makijaż francuski 
• makijaż w stylu glamour makijaż graficzny 

Kurs wizażu II stopnia  
Analiza Kolorystyczna 

• typy urody 
• jak prawidłowo przeprowadzić analizę kolorystyczną, czyli jak trafnie określić typ urody 
• analiza kolorystyczna dla każdej z Uczestniczek 
• makijaż zgodny z dopasowaną paletą barw 
• psychologia koloru 

Makijaż Ślubny 
• przygotowanie panny młodej do makijażu 
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• dobór i wykonanie odpowiedniego makijażu 
• rodzaje makijaży ślubnych 
• makijaż pana młodego 

Makijaż zgodny z wiekiem 
• makijaż dla 20-latki 
• makijaż dla 30-latki 
• makijaż dla 40-latki 
• makijaż po 50 roku życia 

Makijaż do okularów 
• makijaż odpowiedni dla danej wady wzroku 
• znaczenie oprawek, ich koloru i kształtu 

Makijaż artystyczny-sceniczny 
• zabawa wzorami i kolorami 
• przygotowywanie projektu inspirowanego pokazem mody, sesją zdjęciową lub makijażem 

gwiazd 
Aktualne trendy w makijażu 
Makijaż Fotograficzny 

• rodzaje kosmetyków 
• makijaż gwiazd 
• makijaż do sesji kolorowych 
• makijaż do sesji czarno-białych 

Elementy charakteryzacji 
• złudzenia optyczne 
• charakteryzacja teatralna 
• charakteryzacja telewizyjna, reklamowa i filmowa 
• efekty specjalne (odmładzanie, postarzanie, rany, charakteryzacja kobiety na mężczyznę i 

mężczyzny na kobietę) 
• charakteryzacja bajkowa i baśniowa 

Po zakończeniu każdy uczestnik kursu przystępuje do egzaminu wewnętrznego, który obejmuje część 
teoretyczną oraz część praktyczną, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma zaświadczenie 
wydawane na podstawie 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz 
certyfikaty.  
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje - certyfikat w języku polskim i języku angielskim na którym 
powinien być wyszczególniony dokładny zakres zagadnień poznanych podczas kursu wraz z 
odpowiadającą im ilością godzin oraz z informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię 
Europejską. 
Materiały dla uczestników: 
Wykonawca powinien zapewnić kursantom stanowisko do pracy (1 kursant - 1 stanowisko) jak 
również kosmetyki powszechnie stosowane w profesjonalnym wizażu oraz niezbędne materiały do 
nauki m.in. pędzle i akcesoria wizażysty. 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 
CZĘŚĆ II 
 
Tytuł kursu: Obsługi kas fiskalnych z elementami sprzedaży  
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Liczba uczestników kursu w terminach:  styczeń – maj 2018 r. (2 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: 30 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• organizacja gospodarki kasowej, 
• budowa, 
• wiadomości podstawowe przed rozpoczęciem eksploatacji kasy fiskalnej, 
• kasy, 
• transakcje sprzedaży, 
• raporty kasowe, 
• programowanie kasy, 
• ćwiczenia praktyczne na kasie, w tym najczęściej popełniane błędy 
• opcje ogólne kasy, 
• płatności kartą, 
• standardy obsługi Klienta - prezentacja produktu i techniki sprzedaży 
• gospodarka magazynowa i fakturowanie - zasady wystawiania faktur, przyjmowanie dostaw, 

inwentaryzacja. 
Po zakończeniu każdy uczestnik kursu przystępuje do egzaminu wewnętrznego, który obejmuje część 
teoretyczną oraz część praktyczną, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma zaświadczenie 
wydawane na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 
r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).  
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje – zaświadczenie w języku polskim i języku angielskim na 
którym powinien być wyszczególniony dokładny zakres zagadnień poznanych podczas kursu wraz z 
odpowiadającą im ilością godzin oraz z informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię 
Europejską. 
Materiały dla uczestników: 
Wykonawca powinien zapewnić kursantom stanowisko do pracy i kasy fiskalne aktualnie używane w 
handlu. 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 
 
 
 
CZĘŚĆ III 
 
Tytuł kursu: Obsługa wózków widłowych podstawowy – teoretyczne i praktyczne przygotowanie do 
obsługi wózków  
Liczba uczestników kursu w terminach:  do maja 2017 r. (4 uczestników) i styczeń – maj 2018 r. (4 
uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: 32 h zegarowe 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• typy stosowanych wózków jezdniowych, 
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• budowa wózków, 
• czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, 
• czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, 
• wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 
• wiadomości z zakresu BHP, 
• wiadomości o dozorze technicznym, 
• obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem propan - butan, 
• praktyczna nauka jazdy wózkami widłowymi. 

Szkolenie winno zakończyć się zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organ właściwej 
jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 
lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.). Koszt egzaminu pokrywa Zamawiający. 
Szczegółowe wymagania względem przedmiotu zamówienia: 
Program szkolenia musi być uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu 
uczestnik otrzymuje – zaświadczenie w języku polskim i języku angielskim na którym powinien być 
wyszczególniony dokładny zakres zagadnień poznanych podczas kursu wraz  
z odpowiadającą im ilością godzin oraz z informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię 
Europejską (nie dotyczy zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT) 
Warunki dla uczestników: 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dla uczestników szkolenia taką ilość wózków widłowych, 
jaka jest niezbędna do tego, aby każdy uczestnik szkolenia mógł płynnie odbyć wymaganą liczbę 
godzin kursu.  
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 
CZEŚĆ IV 

Tytuł kursu: Kurs stylizacji paznokci – zdobienie i pielęgnacja paznokci  
Liczba uczestników kursu w terminach:  marzec - maj 2017 r. (4 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: 15 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• organizacja pracy stylisty paznokci, zapoznanie się z zasadami higieny, BHP i produktami, 
• zasady obowiązujące przy pracy z klientem, 
• budowa paznokcia, choroby skóry i przydatków, 
• manicure, 
• pedicure kosmetyczny, 
• metoda akrylowa, żelowa, hybrydowa, porcelanowa. 
• podstawowe techniki zdobień, 
• problemy pojawiające się w codziennej pracy stylistki paznokci. 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony egzaminem, który obejmuje część teoretyczną - test oraz część praktyczną. 
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje - dyplom w języku polskim i języku angielskim. Na dyplomie 
powinien być wyszczególniony dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z 
odpowiadającą im ilością godzin oraz informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię 
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Europejską. W przypadku, gdy nie ma możliwości nanoszenia dodatkowych 
informacji, wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego 
zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł 
projektu, nr Działania, nazwa Programu Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu 
przedsięwzięcia. 
Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). 
Warunki dla uczestników: 
W ramach przedmiotowego kursu Wykonawca powinien zapewnić kursantom produkty powszechnie 
stosowane w profesjonalnej stylizacji paznokci oraz niezbędne materiały do nauki..  
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 

CZĘŚĆ V 

Tytuł kursu: Kurs barmański  
Liczba uczestników kursu w terminach:  do czerwca 2017 roku (4 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: minimum 30 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• sylwetka barmana, organizacja baru, 
• soft drinki, 
• wstęp do mixologii, techniki przygotowywania napojów mieszanych, 
• short drinki, 
• charakterystyka napojów mieszanych, drinki klasyczne, 
• long drinki, 
• towaroznawstwo - alkohole dostępne na rynku polskim, 
• drinki warstwowe, 
• serwis wina w restauracji, 
• drinki blenderowe. 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs Barman I stopnia kończy się egzaminem, na podstawie którego kursanci otrzymują Certyfikat 
Barmana I stopnia w języku polskim i angielskim. Na dyplomie powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja  
o współfinansowaniu przedsięwzięcia.  
Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). 
Warunki dla uczestników:  
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu dydaktycznego w 
celu prawidłowej realizacji kursu 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 

CZĘŚĆ VI 

Tytuł kursu: Kurs kelnerski  
Liczba uczestników kursu w terminach: do maja 2017 roku (6 uczestników), styczeń-maj 2018 roku 
(3 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: minimum 20 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• podstawy zawodu kelnera, 
• wyposażenie części ekspedycyjnej niezbędne do obsługi konsumenta (bielizna stołowa, 

inwentarz stołowy), 
• technika noszenia i zbierania naczyń, 
• przygotowanie sali konsumenckiej, 
• zasady przygotowania nakrycia podstawowego, rozszerzonego i specjalnego, 
• techniki podawania i serwowania dań i napojów, 
• obsługa przyjęć według protokołu dyplomatycznego. 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs Barman I stopnia kończy się egzaminem, na podstawie którego kursanci otrzymują Certyfikat 
Barmana I stopnia w języku polskim i angielskim. Na dyplomie powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia.  
Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). 
Warunki dla uczestników:  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu dydaktycznego w celu prawidłowej 
realizacji kursu 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
  

CZĘŚĆ VII 

Tytuł kursu: Kurs prawo jazdy kat. B 
Liczba uczestników kursu w terminach: 2017 rok (17 uczestników), 2018 roku (15 uczestników) 
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Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: min. 60 godzin zegarowych 
(30 godzin praktyki i 30 godzin teorii) 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób (część teoretyczna) 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• Przepisy ruchu drogowego 
• Technika kierowania pojazdem 
• Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej 
• Nauka jazdy 
• Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska  
• Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz uzyskanie 

prawa jazdy kategorii B. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i powinien przygotować uczestników do egzaminu prowadzonego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

 
Kursy powinny być realizowane zgodnie z: 
- ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 627), 
- ustawą z dnia 20 czerwca 1998 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
128), 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019). 
Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym, na podstawie wyniku którego uczestnik 
otrzyma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego. Potwierdzenie zdania egzaminu 
wewnętrznego zgodnie z zasadami nabywania kompetencji/kwalifikacji. Koszty egzaminu 
Państwowego ponosi Zamawiający. 
Warunki dla uczestników:  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu, sal wykładowych oraz pojazdów 
przystosowanych do prowadzenia nauki jazdy (ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie OC) - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ośrodek szkolenia musi posiadać wpis do Rejestru ośrodków 
szkolenia kierowców w miejscu zgodnym z siedzibą ośrodka. Instruktorzy prowadzący szkolenie są 
zobowiązani do posiadania uprawnień do prowadzenia kursu nauki jazdy. 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 

CZĘŚĆ VIII 

Tytuł kursu: Kurs carvingu 
Liczba uczestników kursu w terminach: 2017 rok (2 uczestników) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: minimum 8 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• historia carvingu, 
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• omówienie technik i rodzajów cięć, 
• omówienie sposobów zabezpieczania wykonanych rzeźb, 
• prezentacja sprzętu do carvingu, 
• rodzaje noży, 
• rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach  
• tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie 

kompozycji przestrzennej) 
Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony wydaniem dyplomu. Na dyplomie powinien być wyszczególniony dokładny zakres 
poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz informacją o 
współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma możliwości 
nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z 
UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia powinny być 
umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu Operacyjnego oraz informacja o 
współfinansowaniu przedsięwzięcia.  
Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). 
Warunki dla uczestników:  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu dydaktycznego (warzyw  
i owoców) w celu prawidłowej realizacji kursu 
Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 
Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 
 

CZĘŚĆ IX 

Tytuł kursu: Kurs fryzjerski 
Liczba uczestników kursu w terminach: 2017 rok (1 uczestnik) 
Minimalny czas trwania kursu dla ucznia/uczennicy: minimum 20 h zegarowych 
Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób 
Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Wykonawcy 
Minimalny zakres programowy kursu: 

• organizacja pracy stylisty – fryzjera, zapoznanie się z zasadami higieny, bhp i produktami 
• zasady obowiązujące przy pracy z klientem, psychologia pracy 
• struktura i właściwości włosów 
• budowa i  funkcje  skóry głowy 
• diagnoza stanu włosów i skóry głowy 
• nieprawidłowości, choroby i uszkodzenia skóry głowy i włosów,  
• pielęgnacja włosów 
• techniki strzyżenia włosów 
• trwała zmiana formy włosów 
• koloryzacja włosów 
• stylizacja włosów 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
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Uczestnik kursu po zaliczeniu otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie § 
18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622). 

W przypadku, gdy nie mam możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy 
realizacji projektów współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia 
potwierdzającego ukończenie szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr 
Działania, nazwa Programu Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia. 

Warunki dla uczestnika: 

W ramach przedmiotowego kursu Wykonawca powinien zapewnić kursantom produkty powszechnie 
stosowane w profesjonalnej pracy fryzjera – stylisty oraz materiały niezbędne do nauki. Nożyczki 
fryzjerskie kursant posiada własne. 

Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 

Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne musi posiadać stosowne uprawnienie do 
prowadzenia zajęć określone odrębnymi przepisami. 

CZĘŚĆ X. 

Rodzaj zajęć: Realizacja zajęć dodatkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 
uczestników/uczestniczek projektu. 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zajęć dodatkowych 
mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu działania dla każdego ucznia w ramach 3 godzin 
indywidualnego wparcia.  Razem 315 godzin wsparcia indywidulanego oraz 32 godziny wparcia 
grupowego. Program wsparcia grupowego obejmie zaznajomienie z rynkiem pracy oraz techniki 
aktywnego poszukiwania pracy. 
W ramach obowiązków prowadzący przygotuje materiał z zakresu doradztwa zawodowego 
przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (niesłyszących i z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim)) 
Minimalne wymagania wobec prowadzącego zajęcia: 
- studia lub kurs kwalifikacyjny w zakresie doradztwa zawodowego, 
- surdopedagogika studia lub kurs kwalifikacyjny, 
- oligofrenopedagogika studia lub kurs kwalifikacyjny, 
- potwierdzona znajomość języka migowego, 
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Miejsce i czas realizacji zajęć: Zajęcia prowadzone na terenie SOSW nr 1 w Łodzi. Zajęcia prowadzone 
będą poza godzinami lekcyjnymi uczniów. Wsparcie indywidualne 158 godzin w 2017 r. oraz 157 
godzin w 2018 r. Wsparcie grupowe 16 godzin w 2017 r. oraz 16 godzin w 2018 r. Łącznie 347 godzin 
dydaktycznych doradztwa zawodowego (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). 
 
Każdy uczestnik/czka kursu/szkolenia musi mieć opracowane i załączone do udzielonego wsparcia 
opisy/wyniki według wzoru poniżej: 
 
1. Zakres - uczestnicy/czki projektu odbędą kursy/szkolenia w zakresie wskazanym poniżej 
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2. Wzorzec - zakładane efekty uczenia się będą zgodne z Krajowymi standardami 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych lub modułowymi programami kształcenia. 
3. Ocena - po zakończeniu dla wszystkich uczestników projektu przewidziano egzamin weryfikujący 
nabyte kompetencje. Warunkiem przystąpienia będzie udział w min. 80% zajęciach. 
4. Porównanie - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzeniem będzie certyfikat. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie testów pre i post. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) przeprowadzenia kursów zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem przez 
Zamawiającego, 
b) przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów 
projektu, 
c) prowadzenie listy obecności uczestników kursów/szkoleń, 
d) zapewnienia doświadczonych trenerów na każdy rodzaj kursu, odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie kursów pod względem merytorycznym, 
e) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania 
kursu/szkolenia 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  
W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia 
stanowiącego zał. Nr 3 do niniejszego zapytania, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z 
póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
nr 1 w Łodzi” 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyrażę 
zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno 
Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Młodzi 
zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi". 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
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• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są cenami 
stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz terminami wskazanymi w 
opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 

3. Miejscem realizacji szkoleń/kursów będą sala szkoleniowe/warsztatowe zlokalizowane w granicach 
administracyjnych Miasta Łodzi.  

VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY  

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów każda ważna oferta poddana 
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi 
kryterium: 

1. Kryterium 100 % cena: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:  
C = (Cmin : C0) x 100  
gdzie:  
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,  
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena obliczona badanej oferty.  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. 
 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym możliwość 
wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji projektu), uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do 
podpisania umowy.  

VII. Pozostałe informacje: 
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1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, 
który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 
przeznaczonych na zamówienie. 

2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 
możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą. 

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21 dni po 
otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający informuje, że 
termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na 
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego 
opóźnieniom. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie 
przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian  
w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych 
zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b. ostatecznej ilości uczestników, 
c. zabezpieczenia i kar umownych 

VIII. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy 

1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym 
prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, z uwzględnieniem dodatkowych 
wymagań zgłaszanych podczas realizacji usługi dotyczących indywidualnych potrzeb 
uczestnika,  

2. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności 
Zamawiającego rozumiane jako realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle 
określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego 
harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu; 

3. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do 
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej 
realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

4. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 
5. Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją usługi wraz z wystawieniem 

faktury VAT/rachunku zgodnie z umową. 
6. Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni 

bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.  
8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 
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IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2, 3) do niniejszego 
ogłoszenia należy składać w  siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie, pocztą tradycyjną na 
adres SOSW nr 1  
w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres mailowy 
projektsosw1@onet.pl z oznaczeniem: 

Oferta na usługi szkoleniowe i doradztwo zawodowe dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek 
SOSW nr 1 w Łodzi. 

 
2) Termin składania ofert upływa dnia 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. 
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4) Termin związania ofertą 30 dni. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  

Dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi 

Agnieszka Szymańska  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

............................................................................................................. 
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(nazwa i adres oferenta) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: 

Usługi szkoleniowe i doradztwo zawodowe 

składamy ofertę w części/ach następującej treści: 

 
Łącznie wartość brutto dla części I za 10 uczestników ………………………………………………… zł. = (10 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części II za 2 uczestników ………………………………………………… zł. = (2 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części III za 8 uczestników ………………………………………………… zł. = (8 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części IV za 4 uczestników ………………………………………………… zł. = (4 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części V za 4 uczestników ………………………………………………… zł. = (4 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części VI za 9 uczestników ………………………………………………… zł. = (9 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części VII za 32 uczestników ………………………………………………… zł. = (32 
uczestników x …………… PLN brutto) 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części VIII za 2 uczestników ………………………………………………… zł. = (2 
uczestników x …………… PLN brutto) 
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Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części IX za 1 uczestnika………………………………………………… zł. 
 
Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 
 
Łącznie wartość brutto dla części X za 347 godzin dydaktycznych ……………………………………….zł. =(347 
godzin dydaktycznych x  ……………. PLN brutto) 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Oświadczam, że: 

1. powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 
przedmiotu zamówienia a w przypadku  lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną, 
zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z 
wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłata 
wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli 
dotyczy – oraz podatek dochodowy). 

2. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do 
niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3. wszystkie szkolenia/kursy odbędą się w salach szkoleniowych/warsztatowych 
zlokalizowanych w obszarze administracyjnym Miasta Łodzi, 

4. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

5. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  
i złożenia oferty, 

6. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

7. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu 
ofertowym, 

8. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, 
9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 

oferty, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

....................................................... 

(Data i podpis osoby upoważnionej)  
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu 

Składając ofertę na realizację usług szkoleniowych i doradztwa zawodowego na potrzeby 
projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów  
i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa  
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o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, 
Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi oświadczamy, że: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. 
zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - 
program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego nr 1 w Łodzi”; 

e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia 
zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji 
projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów  
i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi”; 

f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
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• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

……………………………. …………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 

Wzór umowy 
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UMOWA NR ……./2017 

z dnia                 2017 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi, 

ul. Siedlecka 7/21, 93-138 Łódź, reprezentowanym przez Agnieszkę Szymańską – dyrektora 
SOSW nr 1 w Łodzi, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną ………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa obejmuje realizację usług szkoleniowych/doradztwa zawodowego na potrzeby 
projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów  
i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa  
o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1. 

2. W ramach umowy Wykonawca zrealizuje usługi szkoleniowe/ doradztwo zawodowe dla 
uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek SOSW nr 1 w Łodzi zgodnie z zapytaniem 
ofertowym z dnia 30 marca 2017 roku oraz ofertą Wykonawcy z dnia …….. 2017 roku. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia 
uzupełniającego do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia. 

§ 2. 

Terminy realizacji prac 

1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres do 31 grudnia 2018 roku. 

2. Za opóźnienia w pracach powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia harmonogramu usług szkoleniowych 
/doradztwa zawodowego z Zamawiającym i załączenie go do umowy w ciągu 14 dni od jej 
podpisania. 

5.  Każdorazowa zmiana harmonogramu szkoleń wymaga formy pisemnej i akceptacji 
Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie usług wymienionych w § 1 umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
adekwatne do złożonej oferty w części/ach ……………………. . Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ………………….……….PLN brutto 
(słownie:……………………………………………………………………………………………..) wynikające z iloczynu 
uczniów/uczennic x stawka ……………………….. PLN brutto za osobę/ iloczynu godzin 
dydaktycznych x stawka  …………………………… PLN brutto z godzinę dydaktyczną. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po odbiorze przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym protokołem zdawczo–odbiorczym. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od 
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daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku 
na Miasto Łódź, NIP 7250028902, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź będącego nabywcą 
faktury/rachunku oraz na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr w Łodzi, ul. Siedlecka 
7/21, 93-138 Łódź, będący odbiorcą,  przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z § 1 niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania transzy w ramach projektu 
„Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi”. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez 
podpisu Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 
określonej w ustawie. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
płatne na konto Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.  

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

a) realizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami 
prawa, polskimi normami oraz dostępną wiedzą  

b) przeprowadzenia usług szkoleniowych/ doradztwa zawodowego zgodnie z 
przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem przez Zamawiającego, 

c) przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów 
projektu, 

d) prowadzenie listy obecności uczestników usług szkoleniowych/doradztwa zawodowego, 

e) zapewnienia doświadczonych trenerów na każdy rodzaj kursu, odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie kursów pod względem merytorycznym (potwierdzenie kwalifikacji na 
etapie podpisania umowy), 

e) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania 
usług, 
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f) Każdy uczestnik/czka szkolenia/kursu/doradztwa zawodowego musi mieć 
opracowane  
i załączone do udzielonego wsparcia opisy/wyniki według wzoru: zakres, wzorzec, ocena, 
porównanie.  

§ 6 

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności: 

a) zapewnienie uczestników/uczestniczek na kursy/szkolenia/doradztwo zawodowe; 

a) odbiór prac wykonanych zgodnie z umową; 

b) zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę. 

§7 

1. Zamawiający, w przypadku wad w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia z tytułu 
rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
wyznaczonym Wykonawcy.  

2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający wyśle Wykonawcy 
reklamację, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację. 

§ 8 

KARY, ODSZKODOWANIE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych  
w Umowie. 

2. Obowiązek zapłaty kary umownej, stawki kar umownych i podstawy ich liczenia, 
ustala się następująco: 

-  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za 
przedmiot umowy, niezależnie od ewentualnych kar naliczonych w pkt. b) 
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b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego 
wynagrodzenia  
za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania 

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego 
wynagrodzenia za przedmiot umowy 

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, stają się wymagalne: 

-  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu, 

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Strony mają prawo zaniechania dochodzenia kar, odszkodowań i odsetek. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym.   

2. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić 
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić  
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod 
rozstrzygnięcie sądu, właściwego dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
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