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Brzeziny: Usługa szkoleniowa Kurs języka migowego 1 stopnia 

Szkolenie realizowane w ramach projektu Postarajmy się 

zrozumieć współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Numer ogłoszenia: 50241 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 28011 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, 

tel. 046 874-25-23, faks 046 874-11-80. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa Kurs języka 

migowego 1 stopnia Szkolenie realizowane w ramach projektu Postarajmy się zrozumieć 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa kurs 

polskiego języka migowego 1 stopnia według kodu określonego we Wspólnym Słowniku Zamówień 

80500000-9 Usługi szkoleniowe dla 19 osób będących pracownikami Starostwa Powiatowego w 

Brzezinach, PUP w Brzezinach, MOPS-u w Brzezinach, Urzędu Miasta Brzeziny, GOPS-u w 

Brzezinach, GOPS-u w Dmosinie, GOPS-u w Jeżowie, GOPS-u w Rogowie, DPS-u, PCPR w 

Brzezinach, Stowarzyszenia Naszym Dzieciom w Brzezinach uczestniczących w projekcie 

Postarajmy się zrozumieć współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 PO KL. 1. Zakres tematyczny szkolenia min.: - 

niepełnosprawność słuchu, uszkodzenia słuchu, charakterystyki osób niedosłyszących, głuchych i 

głuchoniemych (zajęcia teoretyczne i praktyczne) - komunikacja z osobami niesłyszącymi (zajęcia 

teoretyczne i praktyczne) -poznanie alfabetu palcowego, liczebników migowych oraz znaków 

ideograficznych, z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji 

publicznej (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu niepełnosprawności słuchu, sposobów komunikacji i 

umiejętności porozumienia z osobami niedosłyszącymi, głuchymi i głuchoniemymi. 2. Wykonawca 

zapewni dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe: m.in.: notatnik, długopis; 

materiały dydaktyczne: podręcznik, płyta. Każdy uczestnik ma zapewniony dostęp do 

samodzielnego stanowiska szkoleniowego w całym procesie nauczania. 3. Liczba osób objętych 

szkoleniem - 19 4. Zajęcia powinny odbywać się w podziale na 2 grupy ( 1 grupa-10 osobowa; 2 

grupa-9 osobowa). Zajęcia mogą odbywać się 2 razy w tygodniu dla obu grup jednocześnie- 

prowadzone przez różnych wykładowców w dwóch odrębnych salach lub dla jednej i drugiej grupy 

w inne dni tygodnia- dla jednej grupy 2 razy w tygodniu (np. poniedziałek, środa) i dla drugiej grupy 

2 razy w tygodniu (np. wtorek, czwartek) w tej samej sali. 5. Czas trwania kursu: do 5 tygodni (do 35 

dni); ilość godzin na jednego uczestnika- 60 godzin zegarowych (około 80 godzin zajęć 

dydaktycznych). 6. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze, dwa razy w tygodniu dla każdej grupy 

w godzinach porannych (6 godzin zegarowych w ciągu dnia, najpóźniej do 15.00). 7. W czasie 
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zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie warunki lokalowe i socjalne (instytucja szkoleniowa 

zapewni uczestnikom szkolenia środki higieny osobistej itp.). 8. Instytucja szkoleniowa zapewni 

obiady dwudaniowe dla każdego uczestnika szkolenia oraz serwis kawowy w każdym dniu 

szkolenia. 9. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, w trakcie szkolenia oraz w drodze na miejsce 

szkolenia i z powrotem. 10. Instytucja szkoleniowa zapewni nadzór wewnętrzny, przez co należy 

rozumieć ustalenie opiekuna szkolenia (koordynatora), który jest do dyspozycji uczestników 

szkolenia w trakcie szkolenia i odpowiada za organizację i sprawny przebieg szkolenia. 

Wynagrodzenie koordynatora powinno być ujęte w kalkulacji kosztów szkolenia stanowiącej 

załącznik nr 10 do SIWZ. 11. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem: -

zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia (wzór- dołącza 

Wykonawca), -certyfikatu z logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i 

Europejskiego Funduszu Społecznego, logo POKL potwierdzającego ukończenie szkolenia. 12. 

Wykonawca zobowiązuje się do promowania Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez umieszczenie na materiałach 

związanych z przeprowadzeniem szkolenia, w szczególności na dokumentach dotyczących 

przebiegu realizacji szkolenia; materiałach szkoleniowych, wydawanych certyfikatach 

potwierdzających ukończenie szkolenia logo Unii Europejskiej, z odwołaniem słownym do Unii 

Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo PO KL oraz informacji o 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

szkolenia realizowanego w ramach projektu Postarajmy się zrozumieć Działanie 7.3 PO KL zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy 

ul. Wólczańska 49 w Łodzi. Wykonawca zobowiązuje się do promowania Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez 
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umieszczenie w sali informacji zawierającej logotypy: logo PO KL, logo UE wraz z odwołaniem 

słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informacji o 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

szkolenia realizowanego w ramach projektu Postarajmy się zrozumieć Działanie 7.3 PO KL 

Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla 

wszystkich osób uczestniczących w szkoleniu. 13. Liczba osób objętych szkoleniem może ulec 

zwiększeniu (najwyżej o 1 osobę) lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt Postarajmy się zrozumieć współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 PO KL. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Usługa szkoleniowa Kurs języka migowego 1 stopnia Szkolenie realizowane w ramach 

projektu Postarajmy się zrozumieć współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
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 Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24700,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 24681,00 

 Oferta z najniższą ceną: 24681,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25080,00 

 Waluta: PLN. 

 


