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Ochotnicza Stra ż Pożarna w Odrzykoniu    Odrzyko ń, 22.06.2012 r. 
ul. Władysława Jagiełły 1 
38-406 Odrzykoń 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

w ramach 
procedury rozeznania rynku 

 
W związku z realizacją przez Ochotniczą Straż Pożarną w Odrzykoniu 

z siedzibą ul. Władysława Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń projektu pn. ”Wyszkoleni 
strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy” nr: UDA-POKL.09.09.00-18-219/11-00 , 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej usługi:  
 

1. Zamawiający: Ochotnicza Stra ż Pożarna w Odrzykoniu     
ul. Władysława Jagiełły 1 
38-406 Odrzykoń 
NIP: 684-22-06-509 
Regon: 370494633 

2. Przedmiot  zamówienia: Organizację i przeprowadzenie kursu uprawniającego do 
wykonywania zawodu drwala-pilarza dla 15 osób  z terenu gminy Wojaszówka 

3. Termin realizacji zamówienia:  
Zajęcia szkoleniowe powinny rozpocząć się w sierpniu 2012 r. a zakończyć najpóźniej 
w grudniu 2012 r. Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w soboty i niedziele na 
terenie gminy Wojaszówka w sali szkoleniowej wskazanej i wynajętej przez 
Zleceniodawcę. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w piątki i soboty na terenie 
województwa podkarpackiego, na terenie nadleśnictwa Kołaczyce, w obrębach 
leśnych znajdujących się na terenie gminy Wojaszówka lub w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie. Dokładny harmonogram zajęć oraz podział grup zostanie szczegółowo 
ustalony po wyłonieniu wykonawcy zadania.  

 
4. Kryteria wyboru oferty: 

Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym 
- Cena jako kryterium oceny ofert (80%)  
- Liczba osób (drwali) przeszkolonych w ostatnich latach (2010-2011-2012) 

20% 
 

5. Inne istotne warunki zamówienia: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu jest beneficjentem projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Wyszkoleni stra żacy – bezpieczniejsi mieszka ńcy”  Projekt 
będzie realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji, 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Realizacja 
projektu odbędzie się w terminie od 01-03-2012 do 31-12 -2012 r. 
W ramach projektu zostanie zorganizowany Kurs drwal – pilarz (profesjonalnej 
obsługi pilarki mechanicznej) dla 15 członków OSP z terenu gminy Wojaszówka. 
Poprzez niniejsze zapytanie skierowane do podmiotów o wymaganych kwalifikacjach 
zleceniodawca wyłoni wykonawcę usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu 
uprawniającego do wykonywania zawodu drwala-pilarza w ramach projektu 
„Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy” (zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie 
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ramowego programu kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności 
wymaganych do wykonywania zawodu. EB - 1401 - 6/98.) dla 15 uczestników 
projektu – członków OSP terenu gminy Wojaszówka. Ilość godzin kursu: 38 h zajęć 
teoretycznych + 106 h zajęć praktycznych = 144 h (zgodnie z w/w Zarządzeniem). 
Podmiot zgłaszający się w celu przeprowadzenia kursu powinien dysponować 
wszelkimi uprawnieniami upoważniającymi do przeprowadzenia w/w kursu. Kurs 
powinien zakończyć się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Szkolenie kończy 
się egzaminem przed komisją egzaminacyjną, w skład, której wchodzi także 
przedstawiciel Lasów Państwowych. Egzamin uprawnia do pracy w zawodzie drwal-
operator pilarki. 
 
Zapewnienie odpowiedniego warsztatu szkoleniowego oraz kadry szkoleniowej. 
Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę maszyn do praktycznej nauki zawodu 
o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Zamawiający prosi 
o szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu 
maszyn, które będą dostarczone uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) 
oraz miejsca odbywania praktyki. Wykonawca powinien posiadać kadrę szkoleniową 
posiadającą wszelkie uprawnienia upoważniające do prowadzenia tego typu kursów.  
 
Wykonawca posiada wszelkie pozwolenia i porozumienia z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych uprawniające do przeprowadzenia zajęć w terenie nadleśnictwa 
Kołaczyce. 

 
Podmiot przeprowadzający kurs zobowiązany jest: 

- dostarczyć uczestnikom zajęć materiały szkoleniowe – w liczbie 15 
- zorganizować i przeprowadzić egzamin z pokryciem wszelkich jego kosztów 
- opłacić egzamin dla 15 uczestników i uczestniczek kursu  
- udostępnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu 
- dostarczyć po ukończeniu kursu uczestnikom zaświadczenie o ukończeniu 

kursu uprawniające do pracy w zawodzie drwal-operator pilarki. 
 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i 
KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu – oznakowania projektowego 
zgodnego z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z 
kursem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i świadectwach 
ukończenia kursu. 
 
Wyłonienie wykonawcy w/w usługi  jest warunkiem niezbędnym do realizacji projektu 
w formie zatwierdzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,  
ul. Lissa Kuli 20, 35-025 Rzeszów.  
 

6. Miejsce i termin złożenia wstępnej oferty 

Ofertę złożyć należy do dnia 06.07.2012 r. 

- osobiście – w biurze projektu w siedzibie Urzędu Gminy Wojaszówka 38-471 
Wojaszówka 115, w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku (pokój nr 
10), 
- za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Gminy Wojaszówka 
38-471 Wojaszówka 115, z dopiskiem Projekt OSP Odrzykoń „ Wyszkoleni strażacy -
bezpieczniejsi mieszkańcy”, 
- w formie elektronicznej (skanu) – na adres e-mailowy projektu: projekt.osp@wp.pl 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki: 
1) posiadają niezbędne do realizacji zamówienia kwalifikacje określone przez 
Zamawiającego, 
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
4) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć tego typu. 
 
Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu 
warunków, o których mowa powyżej. 
 
 
Osobą do kontaktu z oferentami jest: koordynator projektu: Justyna Mołcek  
 tel. 668 454 822 

 
 

         Zatwierdziła 
 

 
Koordynator projektu 

  

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu „uprawniaj ącego do 

wykonywania zawodu drwala-pilarza  w ramach  projektu  „Wyszkoleni stra żacy – 
bezpieczniejsi mieszka ńcy” 

 
 

Oferta - Formularz cenowy 
dotycz ący zamówienia poni żej 14 000 euro netto 

 
I. WYKONAWCA: 

 
Firma/Imię i 
Nazwisko:………………………………………………………………………… 
 
Adres: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nr tel.: 
…………………………………………………………………………………………... 
 
PESEL: 
………………………………………………………………………………................. 
 
NIP: …………………………………………………………………………………………….. 
 
REGON: …………………………………………………………….................. 
 

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu cenowym dotyczącego 
przeprowadzenia kursu przeprowadzenie kursu „uprawn iającego do wykonywania 
zawodu drwala-pilarza  w ramach  projektu  „Wyszkoleni stra żacy – bezpieczniejsi 
mieszka ńcy” 
(nr projektu WND-POKL UDA-POKL.09.09.00-18-219/11-00 ) 
 

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 

Lp. Nazwa kursu j. m 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Ilość 
Wartość 

netto 
(4x5) 

VAT 
% 

VAT 
kwota 

Wartość 
brutto 
(6+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Drwal - Pilarz osoba  1     

2 Drwal - Pilarz osoba  15     

 
Oferowana cena całościowa brutto …………………….. złotych,  
(słownie: 
..........................................................................................................................brutto). 
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III. W okresie 2010-2012 zrealizowaliśmy …..  usługi szkoleniowe zgodne 
z przedmiotem zamówienia na łączną liczbę uczestników ………, którzy uzyskali 
uprawnienia do wykonywania zawodu Drwal – pilarz. 

 
IV. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w 

zapytaniu cenowym. 
 

V. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam 
zamówienia jest: 
Imię i 
nazwisko..………………………………………………………………................................ 
Numer 
telefonu..……………………………………………………………….............................. 
E-
mail.………………………………………………………………………………….................
........ 
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VI. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu. 
Ja (imię i nazwisko) .................................................................................................... 
zamieszkały ................................................................................................................ 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy) ..................................... 
oświadczam, że: 

 
a) Wskazane powyżej ceny zawierają wszelkie koszty brutto związane z 
realizacją zamówienia. 
b) Posiadam/-y niezbędne do realizacji zamówienia kwalifikacje określone 
przez Zamawiającego. 
c) Dysponuję/-jemy odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  
d) Posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
e) Zapoznałam/-em/-liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę(-
imy) do niego zastrzeżeń. 
f) Posiadamy doświadczenie w realizacji przedsięwzięć tego typu. 
g) Posiadamy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert. 
h) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

 
 
 
 
 

Data, podpis, piecz ątka firmy  …………..………………......... 
 
      

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


