
Brzeg, dnia 11 września 2006r. 
Pr.I-342-152006 
 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
o wartości szacunkowej poniżej 60.000EURO 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, 
tel./fax 077/ 444 13 90-92, 
e-mail: opbr@praca.gov.pl , http:/pup.brzeg.sisco.info 
 

ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  przeprowadzenie  szkolenia  osób  bezrobotnych 
w ramach  projektu  „Aktywność  Twoją  szansą”  (3  grupy  po  10  osób) 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 1.3 
Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Zasobów  Ludzkich  2004-2006  – 
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz w ramach projektu „Twoja 
szansa” (3 grupy po 10 osób) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Działaniu  1.2  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów 
Ludzkich 2004-2006 – Perspektywy dla młodzieży. 
Kategorie szkoleń (zadań): 
1.      Zadanie nr 1 

 Szkolenie językowe – język angielski Gr. 0  ( działanie 1.3- projekt Aktywność Twoją 

Szansą) 

2.      Zadanie nr 2 

Szkolenie językowe – język angielski Gr. 1  (działanie 1.3-projekt Aktywność Twoją 

Szansą) 

3.      Zadanie nr 3 

Szkolenie językowe – język niemiecki Gr. 0 (działanie 1.3-projekt Aktywność Twoją 

Szansą) 

4. Zadanie nr 4 

Szkolenie językowe – język angielski Gr. 0  (działanie 1.2-projekt Twoja Szansa) 

5. Zadanie nr 5 

Szkolenie językowe – język angielski Gr. 1  (działanie 1.2-projekt Twoja Szansa) 

6. Zadanie nr 6 

Szkolenie językowe – język niemiecki Gr. 1 (działanie 1.2-projekt Twoja Szansa) 

mailto:opbr@praca.gov.pl


(CPV: 80428000-0 – oferowanie kursów językowych) 

1.      Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych. 

2.      Dopuszcza się składanie ofert częściowych odrębnie na każde zadanie- kategorię 

szkolenia. 

3.      Termin realizacji zamówienia: 

-  po podpisaniu umowy -październik 2006r do dnia 15 grudnia 2006r. 

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki: 

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy; 

 5)      posiadają zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy. 

 5.       Wadium nie jest wymagane. 

 6.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

• Koszt przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej - 50 pkt. 

• Program szkolenia - 30 pkt. 

• Forma i metody nauczania (metodyka) - 20 pkt. 

 

7.       Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

załącznikami można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju nr 36, a także pobrać drogą 

elektroniczną ze strony BIP http:// pup.brzeg.sisco.info lub pocztą po uprzednim złożeniu 

pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny. 

8.       Oferty należy składać do dnia 26 września 2006r. do godz. 10:00 w Powiatowym 



Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16. 

9.       Otwarcie ofert nastąpi 26 września 2006r. o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32. 

10.   Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

Z upoważnienia starosty 
 Zbigniew Kłaczek 

 Dyrektor  PUP Brzeg 
                               Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

którego celem jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, 

                         ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
 


