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Numer ogłoszenia: 321409 - 2008; data zamieszczenia: 19.11.2008 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12, 
Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa Trening 
kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja 
szkolenia dla 60 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, psychicznym, ze 
schorzeniami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku o znacznym, 
umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej tj. od 
18 do 65 roku życia. Czas trwania szkolenia 480 godzin. Celem szkolenia jest zwiększenie 
świadomości społecznej i nabycie umiejętności poszukiwania i rozwijania własnych 
zainteresowań i pasji oraz wzrost wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny i 
motywacji poprzez : - identyfikacje zasobów osobistych, - rozwój kompetencji 
psychospołecznych, - przełamanie bezradności rozwoju indywidualnego, - nabycie lub 
doskonalenie umiejętności istotnych z punktu widzenia funkcjonowania w obszarze pracy. W 
szkoleniu należy położyć duży nacisk na indywidualną pracę z uczestnikiem poprzez 
dostosowanie metodologii i czasu prowadzonych zajęć do potrzeb i możliwości uczestników 
szkolenia. Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie powiatu kłobuckiego od poniedziałku 
do piątku w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce ul. Długa 1, 42-234 Truskolasy 
i w siedzibie PCPR w Kłobucku ul. Skorupki 46 w grupach 15 osobowych. Szkolenie ma 
zostać przeprowadzone w godzinach między 8 00 a 1800. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Inne wymagania 
zamawiającego: - Wykonawca ma zapewnić odpowiednie materiały szkoleniowe opatrzone 
logo EFS POKL i flagą UE oraz w miejscu przeprowadzenia szkolenia wywiesić plakat 
informujący, że szkolenie jest współfinansowane ze środków UE. - Wykonawca po 



zakończeniu szkolenia zobowiązany jest do przedstawienia indywidualnych ocen i wniosków 
dotyczących uczestników szkolenia, - Wykonawca po zakończeniu szkolenia wyda 
uczestnikom szkolenia certyfikat opatrzony informacją o realizowaniu szkolenia w ramach 
projektu Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla mieszkańców powiatu kłobuckiego, 
realizowanego w ramach EFS program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie. Dodatkowo certyfikat winien zawierać logo EFS, POKL i flagę UE.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 71040.00 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak, projekt/program: Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłobuckiego - projekt współfinansowany w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , 
Priorytet -VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.. 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2008. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 
Częstochowa, kraj/woj. śląskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 71040.00 
• Oferta z najniższą ceną: 71040.00 oferta z najwyższą ceną: 71040.00 
• Waluta: PLN. 

 


