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Załącznik nr 5 

do Regulaminu zamówień publicznych 

UMiG w Staszowie 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
dla zamówień o wartości nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 

 

 

Gmina Staszów 
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 

www.staszow.pl 
 

Wydział Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych 
(wydział merytoryczny) 

 

tel. (015) 864-8305, fax (015) 864-8304 

e-mail: dorota.lipinska@staszow.pl  

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

wykonanie usługi szkoleniowej realizowanej w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału 

pracowników UMiG w Staszowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Rodzaj zamówienia: usługa  

 (usługa/dostawa/robota budowlana) 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników UMiG w Staszowie 

na niżej podane tematy: 

 

Lp. Temat szkolenia 
Liczba 

godz. 

Liczba 

uczestników 

1 Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów 6 18 

2 Kodeks Postępowania Administracyjnego 6 24 

3 Prawo pracy w praktyce w aspekcie najnowszych zmian na rok 2012 6 9 

4 Kontrola Zarządcza i Audyt 8 3 

5 Ustawa o ochronie i informacji niejawnych i aktów wykonawczych 8 11 

6 Kontrola i audyt zamówień publicznych 6 3 

7 Prawo Zamówień Publicznych dla jednostek JST 8 10 

8 Zamówienia publiczne do 14 000 euro z uwzględnieniem zasad 

dyscypliny finansów 

6 14 

9 Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami + podziały 

nieruchomości 

8 11 

10 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 4 

11 Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 8 6 

12 VAT w jednostkach budżetowych oraz zmiany na 2012 r. 6 5 

13 Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych w 2012 6 7 

14 Przepisy dot. budowy, przebudowy dróg publicznych, 

gospodarowania nieruchomościami w pasach drogowych 

8 5 

http://www.staszow.pl/
mailto:dorota.lipinska@staszow.pl
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15 Prawo budowlane, realizacja procesu inwestycyjnego 8 7 

16 Praktyczne aspekty zgodnie ze specustawą drogową 8 3 

17 Prawidłowe rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach 

POKL i POIG 

8 4 

18 Marketing terytorialny – skuteczne metody promocji JST 8 6 

19 Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 6 3 

20 Gospodarka wodno – ściekowa w świetle ustawy prawo wodne 6 3 

21 Ocena oddziaływania na środowisko 6 4 

22 Ustawa o systemie oświaty - nowelizacja 8 3 
 

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego (sala na 100 osób, sala na 20 osób) w 

terminach ustalonych przez obie strony, w okresie od 01.09.2012r. do 31.10.2012r. 

Wykonawca zapewnienia materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz zapewnia warunki 

zgodne z zapisami projektu umowy (załącznik nr 1). 

 

CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

 

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  

 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 

zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 215 lub telefonicznie 

pod numerem tel. 15 864 8343 lub 15 864 8316. 

 

          Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

 Aneta Sztaba – Derdaś – Inspektor w Wydziale Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania 

Środków Finansowych; 

 Joanna Jarosz – referent w Wydziale Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków 

Finansowych 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.10.2012r. 

 

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia - należy wykazać 

należyte wykonane: min. 1 usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia z zakresu min. 5 

tematów szkolenia wybranych z zakresu przedmiotowego zamówienia w okresie ostatnich 

dwóch lat przed upływem terminu składania ofert; 

 dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym - należy wykazać 

dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia; 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy złożą odpowiednio: 

- wykaz zrealizowanych usług z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie; 
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- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający informacje na temat 

ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje 

(certyfikaty, dyplomy itp.). 

Ponadto do oferty należy załączyć: 

- propozycję programu szkolenia dla poszczególnych tematów*
)
; 

- ceny za szkolenia z wliczonymi kosztami  za materiały szkoleniowe (zgodnie z Załącznikiem nr 2); 

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami i 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowanie niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia (Załącznik nr 3). 

 

Uwaga *
) 

: Propozycje Programu Szkolenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. 

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena – 100% 

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, 

ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-32-61 

w terminie do dnia 17 lipca 2012 roku do godz. 15
00 

 

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie 

internetowej  www.staszow.pl.  

 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.staszow.pl 

najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert. 

 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

 

 

 Staszów, dnia 10 lipca 2012 roku           Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                                              Staszów 

 

http://www.staszow.pl/
http://www.staszow.pl/

