
 

 

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

 

Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z 
elementami księgowości dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Numer ogłoszenia: 204000 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Szubianki 21, 63-200 
Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprjarocin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i 
przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami księgowości dla osób 
niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z 
elementami księgowości dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca 
nie pobiera żadnych opłat od uczestników kursu, a także pokrywa na własny koszt nocleg i 
wyżywienie trenerów. 2.W kursie uczestniczyć będzie 10 osób niepełnosprawnych. Osoby 
uczestniczące w kursie nie wymagają dodatkowych typów usług np. specjalistycznego sprzętu, 
specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznego wyposażenia sali szkoleniowej, itp. 
3.Liczba godzin kursu wynosi 54 godziny lekcyjne (jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut 
zajęć), Liczba godzin kursu w każdym dniu wynosi 6 godzin lekcyjnych + 2 przerwy po 15 
minut i 1 przerwa 30 minutowa. W konsultacji z Zamawiającym dopuszcza się ustalanie w 
sposób elastyczny długości przerw między zajęciami. 4.Kurs musi odbywać się na terenie 
miasta Jarocin, w sali zapewnionej przez Wykonawcę, w dni robocze 3 razy w tygodniu, 
pomiędzy godz. 9:00 - 16:00. 5.Zakres tematyczny kursu ABC przedsiębiorczości z 



 

 

elementami księgowości: I.Przedsiębiorstwo - wprowadzenie w zagadnienia 
1.Przedsiębiorstwo w gospodarce 2.Cechy i cele przedsiębiorstw 3.Rodzaje przedsiębiorstw 
4.Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 5.Podstawy mikroekonomii 
6.Cechy osoby przedsiębiorczej II.Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce 
1.Uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym 
2.ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, 3.Uzyskanie zezwoleń, koncesji 
4.Sanepid 5.Państwowa Inspekcja Pracy 6.Wydział Ochrony Środowiska 7.Jak działa -jedno 
okienko III.Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 1.Wady i zalety 
2.Przepisy i definicje 3.Obowiązki przedsiębiorcy 4.Etapy zakładania działalności 
gospodarczej 5.Przeprowadzenie remanentu 6.Naliczenie i odprowadzenie podatku do Urzędu 
Skarbowego 7.Sporządzanie deklaracji PIT-27 8.Sporządzanie deklaracji PIT-28 9.Naliczanie 
i odprowadzanie podatku zryczałtowanego, gdy jest się podatnikiem VAT 10.Zgłoszenie do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej IV.Moja firma - poradnik początkującego przedsiębiorcy 
1.Pieczątka firmowa 2.Rachunek bankowy 3.ZUS 4.Urząd Skarbowy 5.Terminarz 
przedsiębiorcy V.Księgowość w firmie 1.Księgowość u osób fizycznych 2.Karta podatkowa 
3.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.Podatkowa księga przychodów i rozchodów 
5.Pełna księgowość VI.Źródła finansowania działalności gospodarczej. 1.Kapitał początkowy 
2.Zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka, kredyt, leasing) 3.Dotacje (PFRON, PUP, 
WUP, Środki z UE) 4.Refundacja przez PFRON składek emerytalnych i rentowych dla osób z 
orzeczeniem o niepełnosprawności prowadzących działalność gospodarczą VII.Marketing - 
wybrane zagadnienia 1.Praktyczny marketing w nowej firmie 2.Jak się wyróżniać na tle 
konkurencji 3.Kto jest moim klientem, jak do niego dotrzeć i jak o niego dbać 4.Dlaczego 
promocje jakie organizuję nie działają 5.Ile kosztuje skuteczny marketing w małej firmie 
6.Przykłady atrakcyjnych promocji 7.Cichy marketing w Internecie VIII. Sporządzanie 
biznesplanu 1.Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu 2.Zasady budowy biznesplanu 
3.Struktura biznesplanu - główne elementy składowe 4.Wdrożenie biznesplanu 5.Warsztaty 
pisania biznesplanu 6.Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez 
skierowanego uczestnika kursu rzeczywistych kosztów z tytułu przejazdu uczestnika kursu z 
poza miasta Jarocin na miejsce kursu i z powrotem, na warunkach jak poniżej: 6.1 
Uprawnionymi do zwrotu kosztów są uczestnicy kursu, mający miejsce zamieszkania poza 
granicami administracyjnymi miasta Jarocin. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla 
uczestnika projektu następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej lub niepublicznej 
(jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego 
wydatek, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu za jeden dzień na jednego uczestnika 
kursu nie może przekroczyć kwoty 10,00 zł. Dowodem poniesienia ww. kosztów są: 1.bilet 
jednorazowy (jako potwierdzenie dziennych kosztów) i lista obecności potwierdzająca 
uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia, 2.w przypadku 
zakupienia biletów długoterminowych (np. miesięcznych), termin ważności biletu musi 
odpowiadać terminowi trwania szkolenia. Gdy dana forma wsparcia nie odbywa się w sposób 
ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach 
koszt biletu okresowego należy kwalifikować proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości 
dojazdów uczestnika na miejsce realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet, z 
zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu za jeden dzień na jednego uczestnika kursu nie 
może przekroczyć kwoty 10,00 zł, 3.dopuszcza się możliwość refundowania kosztów 
dojazdów związanych z dojazdem własnym lub użyczonym samochodem ale tylko do 
wysokości stanowiącej równowartość kosztu dojazdu na szkolenie środkiem transportu 
publicznego na danej trasie, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu za jeden dzień na 
jednego uczestnika kursu nie może przekroczyć kwoty 10,00 zł. Uczestnik projektu jest 
zobowiązany w tej sytuacji: 1.przedstawić stosowne oświadczenie, w którym zawarte będą 



 

 

informacje dotyczące trasy na jakiej odbywa się przejazd, odległości i wysokości 
poniesionego kosztu, 2.załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego, kopię prawa jazdy, w 
przypadku użyczenia samochodu umowę użyczenia oraz potwierdzenie ceny biletu na danej 
trasie wystawione przez przewoźnika komunikacji publicznej. 6.2 Zwrotu kosztów dokonuje 
się na podstawie listy obecności potwierdzającej uczestnictwo w projekcie w poszczególnych 
dniach trwania szkolenia. 6.3 Zwrot kosztów przejazdu uczestnikom kursu uprawnionym w 
sposób opisany powyżej powinien być dokonywany w ostatnim dniu szkolenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów, o których 
mowa powyżej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie kwoty poniesionych 
wydatków w tym zakresie m. in. listy wypłat zawierającej: 1)imię i nazwisko uprawnionego, 
2)miejsce zamieszkania, 3)daty przejazdów, 4)kwotę wypłaconego zwrotu kosztów przejazdu, 
5)pokwitowanie odbioru pieniędzy w należnej kwocie (czytelny podpis). 6.4 Cała 
dokumentacja o której mowa powyżej, na podstawie której Wykonawca dokona wypłaty 
zwrotu kosztów dojazdu musi być przedstawiona Zamawiającemu do kontroli, na każde 
żądanie Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów w 
tym zakresie do kontroli. Zamawiający do rozliczenia kosztów kursu wymaga przedłożenia 
jedynie w/w listy wypłat. 7.W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży harmonogram 
realizacji kursu i program kursu oferowany przez Wykonawcę, który powinien zawierać co 
najmniej następujące elementy: a)nazwa i zakres kursu, b)czas trwania i sposób organizacji 
kursu, c)wymagania wstępne dla uczestników kursu, d)cele kursu, e)plan nauczania 
określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części 
teoretycznej i części praktycznej, f)treść kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
g)wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h)sposób 
sprawdzania efektów kursu. 8.Wykonawca musi przed rozpoczęciem kursu oznakować 
pomieszczenia, materiały szkoleniowe i środki techniczne zgodnie z Wytycznymi 
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
zamieszczonymi na stronie www.efs.gov.pl. Oznakowanie polegać będzie w szczególności na 
umieszczeniu logo flagi Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a 
także informacji o fakcie współfinansowania kursu ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby kursu (materiały szkoleniowe, 
korespondencja, listy obecności, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu, sala 
wykładowa - plakaty itp.) muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z ww. 
wytycznymi. 9.Każdy uczestnik kursu musi otrzymać w pierwszym dniu kursu harmonogram 
zajęć i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes-format A-4, 
długopis. Ponadto w pierwszym dniu kursu uczestnik musi otrzymać materiały dydaktyczne 
w formie drukowanej (tj. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych), 
których otrzymanie musi potwierdzić własnoręcznym podpisem i które stanowić będą 
własność uczestników. 10.Wykonawca dostarczy jeden komplet materiałów szkoleniowych 
dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji projektowej. 11.W ramach realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia odpowiednio przygotowaną kadrę i catering (w 
każdym dniu kursu wszystkim jego uczestnikom kawę, herbatę, śmietankę, cukier oraz 
ciastka kruche, a także jednodaniowy obiad (ziemniaki,ryż,pyzy,kasza,frytki, mięso,ryba, 
surówka). 12.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt od następstw 
nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu. 13.Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia przez zespół powypadkowy protokołu dotyczącego okoliczności i przyczyn 
zaistnienia wypadku podczas kursu w razie, gdyby taki wypadek zaistniał. 14.Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą 
starannością, przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą uprawnienia i doświadczenie w 
prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową. 15.Wykonawca zobowiązany 



 

 

jest pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za kurs danych osób, do bieżącego 
informowania Zamawiającego o: 1-nieobecności na kursie osób na niego skierowanych (imię 
i nazwisko osoby), 2-nie zgłoszeniu się na kursie osób na niego skierowanych (imię i 
nazwisko), 3-rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania przez osoby na niego 
skierowane. 16.Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia dokumentacji 
przebiegu kursu stanowiącej: 1.dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, 
wymiar zrealizowanych godzin zajęć i tematy zajęć edukacyjnych, potwierdzone podpisem 
osoby prowadzącej zajęcia 2.kopie zaświadczeń potwierdzone (za zgodność z oryginałem) 
oraz rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie 
kwalifikacji na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 
poz. 622). Potwierdzenie odbioru zaświadczenia musi być podpisane przez uczestnika kursu. 
3.listę kwitującą odbiór przez uczestników kursu materiałów szkoleniowych i wyżywienia, 
zwrotu kosztów dojazdu, 4.zdjęcia obrazujące udział uczestników w kursie - na płycie CD - 
co najmniej 10 zdjęć z kilku dni kursu, gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników 5.w 
ostatnim dniu kursu Wykonawca zobowiązany jest zebrania opinii uczestników, dotyczącej 
przebiegu kursu i znaczenia dla uczestników kursu jego odbycia. Treść ankiety zostanie 
uzgodniona wspólnie z Zamawiający w dniu podpisania umowy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
19.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 



 

 

względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie wykonał należycie minimum 1 usługę, polegającą na 
zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu/szkolenia w zakresie obejmującym 
tematykę przedsiębiorczości, księgowości, dla grupy minimum 10 osób 
niepełnosprawnych. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie potencjału technicznego Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji 
zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: a)dla zajęć teoretycznych: 
minimum 1 lokalem dostosowanym do potrzeb realizacji kursu, wyposażonym 
w podstawowy sprzęty biurowy (tj. co najmniej w krzesła, stoliki) oraz 
pomoce dydaktyczne (np. tablice, rzutnik, ekran, projektor multimedialny, 
sprzęt RTV), potrzebne do należytego przeprowadzenia kursu, 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże, iż 
na czas realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: 
a)osobą/wykładowcą do zajęć teoretycznych oraz praktycznych, która/y 
posiada minimum średnie wykształcenie ekonomiczne, oraz doświadczenie w 
przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w tematyce przedsiębiorczości i księgowości. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena na 
podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 



 

 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• 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; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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; 

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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy 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) 

Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje - należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o posiadaniu 
aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki 
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej zgodnie z art. 20 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674) 

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 
następujących przypadkach: 1)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
przedmiot zamówienia. Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował w 
ofercie jako osoby prowadzące kurs (trenerów); w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu nie 
niższym, niż wymaga tego SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany ww. osób, a wyznaczonych pierwotnie 
przez Wykonawcę. 2)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia 
za przedmiot zamówienia w przypadku umniejszenia liczby uczestników kursu 
3)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie 
wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia. 4)dopuszczalna jest zmiana 
umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. 



 

 

zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5)dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które 
wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 
postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pcprjarocin.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.06.2014 godzina 13:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. 
Szubianki 21, 63-200 Jarocin.. 

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:  Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu pn. 
Lepszy start dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

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 

 
 


