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Mszczonów, dn. 24.03.2014 r. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro 

 
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku 

zamówienia o wartości od 1.000 do 5.000 euro 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przygotowanie i przeprowadzenie Szkolenia kierowcy wózków jezdniowych 
podnośnikowych o napędzie silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych 
w tych urządzeniach dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników kursu wraz 
z kompletem Vademecum/ Materiałów szkoleniowych dla 2 grup szkoleniowych: 
 

Nazwa grupy Ilość osób w grupie Cena netto Cena brutto 
Mini 3-4 … … 
Midi 5-6 … … 
Max 7-8 … … 

 
Ilość godzin zajęć teoretycznych: 44 
Ilość godzin zajęć praktycznych: 15 
Ilość godzin bezpiecznej wymiany butli z gazem: 8 

 
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą od poniedziałku do piątku w siedzibie 
Zamawiającego. Zajęcia praktyczne oraz bezpiecznej wymiany butli z gazem odbywać 
się będą według harmonogramu spotkań ustalonym z instruktorem w miejscowości: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Koszt zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy jako operator 
wózków ponosi uczestnik szkolenia. 

 
Wykonawca oświadcza, że: 
 dokonał przeniesienia na UDT przysługujących Ośrodkowi uprawnień do 

opracowywania i zatwierdzania programów szkolenia kierowców wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym oraz programu bezpiecznej wymiany butli 
gazowych w tych urządzeniach (zgodnie z § 3 ust. 3 Zarządzenia nr 27 Ministra 
Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r.) 

 zaświadczenia ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym są zgodne z wzorem określonym 
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 
216) wg opracowanego przez Wykonawcę programu 

 zaświadczenia ukończenia szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
i wymiany butli z gazem na blankietach wg wzoru określonego rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216) 

 posiada stosowne ubezpieczenie uczestników szkolenia na rok 2014 
 kadra szkoleniowa posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

teoretycznych oraz praktycznych oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych 
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WYKAZ TRENERÓW WRAZ Z POSIADANYMI UPRAWNIENIAMI 
I KWALIFIKACJAMI. 
 

2. Zamawiający: 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (96-320), ul. Żyrardowska 4, tel. 46 857 30 
71, tel./fax. 46 857 11 99, e-mail: gci@mszczonow.pl (wpis do rejestru instytucji 
szkoleniowych Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych 
nr 2.14/00034/2004). 
Zamawiający zapewni salę komputerową i/ lub salę szkoleniowo-konferencyjną do 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych (klimatyzowane, wyposażone w tablice flipchart, 
rzutniki multimedialne, sprzęt RTV, spełniające wymagania BHP i p.poż.) dostępne 
w godzinach: sala komputerowa 16:00-20:00, sala szkoleniowo-konferencyjna 8:00-
20:00 z zapleczem socjalnym. 
 

3. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 
do 15.12.2014 r. 

 
4. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 
 

Lp. Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Kryterium 
cenowe 

Kryterium 
doświadczenia 
i kwalifikacji 

trenerów 

Kryterium 
miejscowości 
odbywania 

zajęć 
praktycznych 

Suma 

1. 

Ośrodek Kształcenia 
Oświatowego 
96-300 Żyrardów, 
ul. Wittenberga 5 
 

1,8 0,6 0,4 2,8 

2. 
„Jarosz” Paweł Jarosz 
96-300 Żyrardów, 
ul. Grota-Roweckiego 2B 

1,2 0,4 0,6 2,2 

3. 
Nasza Era Sp. z o.o. 
96-300 Żyrardów 
ul. Stefana Okrzei 29 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Informacje uzyskano w dniach: 

21.03.2014 r. droga e-mail od Wykonawców. 
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6. Wybrano Wykonawcę nr 1: 
 
Ośrodek Kształcenia Oświatowego, 96-300 Żyrardów, ul. Wittenberga 5 
 

Nazwa grupy Ilość osób w grupie Cena netto Cena brutto 
Mini 3-4 420,00 420,00 
Midi 5-6 390,00 390,00 
Max 7-8 350,00 350,00 

 
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą od poniedziałku do piątku w siedzibie 
Zamawiającego. Zajęcia praktyczne oraz bezpiecznej wymiany butli z gazem odbywać 
się będą według harmonogramu spotkań ustalonym z instruktorem w miejscowości: 
teren Żyrardowa 
 
Oświadczenia Wykonawcy oraz doświadczeni Wykładowcy i Instruktorzy. 

 
7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
I. 60% cena kursu netto za szkolenie 

II. 20% doświadczenie i kwalifikacje trenera 
III. 20% miejscowość zajęć praktycznych 

 
Oferty, który wpłynęły były oceniane przez komisję składającą się z trzech 
przedstawicieli Zamawiającego, z których każda dokonała indywidualnej oceny ofert 
według przyjętych zasad i kryteriów. Podstawą wyboru najlepszej oferty była łączna 
suma punktów uzyskanych we wszystkich wskazanych kryteriach i przyznanych przez 
trzech członków komisji. 

 
Notatkę sporządził/ła: 
Wójcik Anna – specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy 


