Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.losuchowola.edu.pl

Suchowola: Przeprowadzenie kursu/szkolenia oraz poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej
dla uczniów Technikum w Suchowoli
Numer ogłoszenia: 39133 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Suchowoli , ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, woj. podlaskie, tel. 85 712 40 10, faks 85 712 40 10.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.losuchowola.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu/szkolenia oraz poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów
Technikum w Suchowoli.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu eksploatacji kombajnów zbożowych, kursu
minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich oraz płatnościami w ramach zrównoważonego
gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych, kursu pilarza, kursu operatorów wózków widłowych i wymiany butli LPG, kurs na prawo jazdy kat. B na samochodzie
dostawczym, kurs na prawo jazdy kat. B+E, kursu operatora koparko - ładowarki, kursu pierwszej pomocy, szkolenia z technik sprzedaży, kursu obsługi kas fiskalnych,
szkolenia z reklamy i marketingu, poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami lub protokołami odbioru), iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającego przedmiotowi zamówienia,
wraz z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania usługi. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W celu

potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.losuchowola.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, pok. 109.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół w Suchowoli, ul.
Augustowska 2, 16-150 Suchowola, pok. 109.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest z udziałem środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach
Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-247/13). Starostwo Powiatowe w Sokółce - Zespół Szkół w
Suchowoli - Technikum w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs eksploatacji kombajnów zbożowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić kurs w Zespole Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150
Suchowola lub na terenie Suchowoli. W przypadku prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Suchowolą Wykonawca zapewni nieodpłatnie transport
uczestników lub przeprowadzi zajęcia w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Ilość godzin: minimum 76 godzin - godziny teoretyczne
x 45 minut, praktyczne x 60 minut /1grupa 20 osobowa. Planowana ilość osób - 20 uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu - Część teoretyczna: Budowa oraz zasady
działania, obsługi, regulacji i konserwacji wybranych typów kombajnów zbożowych. Część praktyczna: Zagadnienia związane z przygotowaniem kombajnu do pracy,
regulacja poszczególnych zespołów i podzespołów, obsługa i pracą kombajnu, konserwacja i usuwanie usterek technicznych, nauka jazdy kombajnem - nie mniej niż 2
godziny x 60 minut/1 uczestnika (1grupa 20 osobowa)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich oraz płatnościami w ramach
zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.

Ilość godzin: minimum 14 godzin x 45 minut/1grupa 20 osobowa. Planowana ilość osób - 20 uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu: ochrona środowiska, zdrowie
publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt, dobrostan zwierząt, dobra kultura rolna, BHP w gospodarstwie rolnym..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs pilarza.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną kursu w Zespole Szkół w Suchowoli, ul.
Augustowska 2, 16-150 Suchowola, wyjazdowo zapewniając transport lub w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonawca
zobowiązuje się przeprowadzić część praktyczną kursu dowożąc uczestników kursu na zajęcia (zapewniając transport) lub w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo
zakwaterowanie i wyżywienie. Ilość godzin: minimum 144 godzin - godziny teoretyczne x 45 minut, praktyczne x 60 minut/1grupa 15 osobowa. Planowana ilość osób - 15
uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu - zajęcia teoretyczne i praktyczne: budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji, techniki pracy pilarkami spalinowymi łańcuchowymi, BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych, charakterystyka zawodu pilarza, zajęcia praktyczne. Zamawiający wymaga aby po zakończeniu w/w
szkolenia został przeprowadzony egzamin państwowy przed komisją z przedstawicielem Lasów Państwowych. Kurs pilarza ma uprawniać do samodzielnej ścinki drzew
stojących, pielęgnacji drzew i krzewów, zgodnie z klasyfikacją zawodów drwal/pilarz drzew (nr 621001)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kursu operatorów wózków widłowych i wymiany butli LPG.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną i praktyczną kursu w Zespole Szkół w
Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola lub wyjazdowo. W przypadku kursu wyjazdowego, Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić kurs w formie
stacjonarnej (zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie) lub dowożąc uczestników kursu na zajęcia (zapewniając transport). Ilość godzin: minimum 59 godzin - godziny
teoretyczne x 45 minut, praktyczne x 60 minut /1grupa 15 osobowa. Planowana ilość osób - 15 uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu - zajęcia teoretyczne i
praktyczne: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli
gazowych - pokaz instruktora i samodzielna wymiana przez kursanta..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs na prawo jazdy kat. B na samochodzie dostawczym.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną w Zespole Szkół w Suchowoli, ul.
Augustowska 2, 16-150 Suchowola lub na terenie Suchowoli. W przypadku prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Suchowolą Wykonawca zapewni
nieodpłatnie transport uczestników lub przeprowadzi zajęcia w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Ilość godzin: 30 godzin x 45
minut/grupę i 30 godzin x 60 minut/uczestnika. Planowana ilość osób - 20 uczniów/2 grupy. Zakres tematyczny kursu zgodny z: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1137). Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995). Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151). Zamawiający wymaga
aby część praktyczna kursu obejmowała również jazdę samochodem dostawczym do 3,5 t. - nie mniej niż 4 godziny x 60 minut/1 uczestnika (2 grupy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs na prawo jazdy kat. B+E.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną w Zespole Szkół w Suchowoli, ul.
Augustowska 2, 16-150 Suchowola lub na terenie Suchowoli. W przypadku prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Suchowolą Wykonawca zapewni
nieodpłatnie transport uczestników lub przeprowadzi zajęcia w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Ilość godzin: 20 godzin x 45
minut/grupę i 15 godzin x 60 minut/uczestnika. Planowana ilość osób - 10 uczniów/1 grupa. Zakres tematyczny kursu zgodny z: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1137). Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995). Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs operatora koparko - ładowarki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną kursu w Zespole Szkół w Suchowoli, ul.
Augustowska 2, 16-150 Suchowola lub wyjazdowo zapewniając transport lub w formie stacjonarnej zapewniając dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonawca
zobowiązuje się przeprowadzić część praktyczną kursu w formie stacjonarnej (zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie) lub dowożąc uczestników kursu na zajęcia
(zapewniając transport). Ilość godzin: minimum 202 godzin - godziny teoretyczne x 45 minut, praktyczne x 60 minut/1grupa 10 osobowa. Planowana ilość osób - 10
uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu - część teoretyczna i praktyczna - użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy,
podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko- ładowarek, technologia robót koparko-ładowarka, zajęcia praktyczne..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kurs pierwszej pomocy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150
Suchowola. Ilość godzin: minimum 16 godzin x 60 minut/1grupa 10 osobowa. Planowana ilość osób - 10 uczniów/1grupa. Zakres tematyczny kursu - pojęcie, zakres i
organizacja pierwszej pomocy, pierwsza pomoc w stanach bezpośredniego zagrożenia życia: niedrożność dróg oddechowych, utrata przytomności, nagłe zatrzymanie
oddychania, porażenie prądem, tonięcie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, masywne krwawienia, zatrucia, resuscytacja (w tym: z użyciem defibrylatora),
pierwsza pomoc w przypadku: ataku padaczki, hiperglikemii i hipoglikemii, urazy (rany, urazy kości i stawów, urazy głowy i kręgosłupa).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szkolenie z technik sprzedaży.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150
Suchowola. Ilość godzin: minimum 36 godzin x 60 minut/2grupy 12 osobowe (18 godz./grupę). Planowana ilość osób - 24 uczniów/2 grupy 12 osobowe. Zakres tematyczny
szkolenia - sprzedaż jako proces (etapy procesu sprzedaży), czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu, etapy procesu myślowego potencjalnego Klienta,
omówienie zasad rozliczania wniosku, przygotowanie do rozmowy sprzedażowej, rozpoczęcie rozmowy - jak stworzyć pozytywny klimat sprzyjający sprzedaży? Jak
wzbudzić zainteresowanie Klienta usługą? Prezentacja oferty handlowej, zamykanie sprzedaży, zastrzeżenia Klienta i odpowiedź na nie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kurs obsługi kas fiskalnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca może przeprowadzić części teoretyczną i praktyczną kursu w Zespole Szkół w
Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola lub wyjazdowo zapewniając transport. W przypadku kursu wyjazdowego, Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić
kurs w formie stacjonarnej (zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie) lub dowożąc uczestników kursu na zajęcia (zapewniając transport). Ilość godzin: minimum 18
godzin - godziny teoretyczne x 45 minut, praktyczne x 60 minut /2grupy 12 osobowe (po 9 godzin na grupę). Planowana ilość osób - 24 uczniów/2grupy po 12 osób.
Zakres tematyczny kursu - zajęcia teoretyczne: akty prawne i rozporządzenia dotyczące kas fiskalnych oraz ich obsługi, obowiązki kasjera i transakcje sprzedaży,
budowa kasy, tryb pracy i liczniki. Zajęcia praktyczne: umiejętności związane ze sprzedażą z klawiszy grup towarowych, sprzedaż towarów z ceną otwartą i zamkniętą,
sporządzanie modyfikacji i korekt sprzedaży. Zajęcia praktyczne odbywają się przy kasach typu: SHARP, ELZAB, DATECS, NOVITUS POSNET..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szkolenie z reklamy i marketingu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150
Suchowola. Ilość godzin: minimum 36 godzin x 60 minut/2grupy 12 osobowe (18 godz./grupę). Planowana ilość osób - 24 uczniów/2 grupy. Zakres tematyczny szkolenia rola i narzędzia reklamy i marketingu, budowanie strategii marketingowej- analiza strategiczna, reklama produktów, sztuka budowania wizerunku, planowanie, realizowanie
i kontrolowanie kampanii marketingowej, moja firma w sieci - e-marketing..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce przeprowadzenia kursu - Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augustowska 2, 16-150
Suchowola. Ilość godzin: Poradnictwo grupowe - 32 godziny x 60 minut /4grupy 10 osobowe (po 8 godzin na grupę), poradnictwo indywidualne - 80 godziny x 60 minut /40
osób (po 2 godzin na osobę). Planowana ilość osób - 40 uczniów/4grupy po 10 osób. Zakres tematyczny kursu - Opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjno-

Zawodowego dla uczniów. Zajęcia grupowe: zgodnie z programem rozwojowym - Zawodowy Nawigator dla Techników, powinny zawierać minimum: Klasa I - sprawna
komunikacja, kształtowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie zdolności i zainteresowań; Klasa II - kształtowanie postawy przedsiębiorczej, twórcze rozwiązywanie
problemów, planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej; Klasa III - negocjacje i ich rola w życiu zawodowym, rynek pracy XXI wieku, aktywne metody poszukiwania pracy;
Klasa IV - autoprezentacja jako podstawowa forma kreowania wizerunku zawodowego, europejski rynek pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna z
pracodawcą. Zajęcia indywidualne: profesjonalne wsparcie w projektowaniu indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

