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Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia 

o wartości poniżej 2 500 euro

Przedmiot  zamówienia: Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursu  Kadry  i  płace  dla

uczestników/uczestniczek  projektu  systemowego  „Pomagając  innym  pomagamy  sobie”

współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w

ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja  Aktywnej  Integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z organizacją i prowadzeniem spraw

związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników. Tematyka poruszana na kursie to m.in.

regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym, prowadzenie dokumentacji kadrowo-

płacowej,  zasady naliczania wynagrodzeń i  narzutu na wynagrodzenie,  dokumentacja i  rozliczanie

pracowników z Urzędem Skarbowym, dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i

zdrowotnego z ZUS, sporządzanie list płac metodą tradycyjną, komputerowy program do obsługi kadr

i płac, zasady tworzenia oraz regulamin ZFŚS, rejestracja i tryb załatwiania wypadków przy pracy.  

Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną  osobę  prowadzącą  posiadającą  doświadczenie  w  prowadzeniu  kursu  o

podobnej tematyce,

• materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu,

• miejsce odbycia kurs: teren Gminy Zebrzydowice,

• ubezpieczenie,

• catering w postaci dostępnej kawy, herbaty, mleka do kawy, cukru, wody mineralnej, kruchych

ciasteczek oraz obiadu (ciepłe II danie z zachowaniem norm żywieniowych zapewniające nie

mniej niż 600kcal). 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje osoby prowadzącej kurs,

• program kursu,

• oferta cenowa.

Zakres wykonywanych zadań:

• zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 2 uczestników/uczestniczek projektu (ich liczba

może ulec zmianie),

• czas trwania kursu: 80 godzin: w tym praca przy komputerowym programie do obsługi kadr i

płac przynajmniej 24 godziny,

• sporządzanie list obecności,
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• dokumentacja fotograficzna kursu,

• wydanie  zaświadczenia/certyfikatu  wraz  z  kopią  o  ukończeniu  kursu  dla  każdego

uczestnika/uczestniczki.

Miejsce realizacji treningu: teren Gminy Zebrzydowice

2. Termin realizacji zamówienia: październik – listopad 2014

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

L. p. Nazwa i adres wykonawcy Oferta cenowa Uwagi

1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy

ul. Katowicka 24

44-335 Jastrzębie Zdrój

1 950,00zł/osobę

razem 

3 900,00zł

2. Centrum Usług Medycznych

Biuro Rachunkowe Profesjonalista  

ul. Reginisa 6-10

35-513 Rzeszów

3 300,00zł/osobę

razem

6 600,00zł

3. Europejska  Akademia  Handlu  i

Przedsiębiorczości

ul. Zielona 8

88-430 Janowice Wlkp.

2 772,00zł/osobę

razem 

5 544,00zł

4. A Priori 

ul. 11 listopada 9

44-335 Jastrzębie Zdrój

2 125,00zł/osobę

razem

4 250,00zł

4. Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z

dnia 23 grudnia 2013r. wynosi: 3 900,00 złotych : 4,2249 euro = 923 euro

5. Wybrano wykonawcę nr 1.

6. Data dokonania wyboru oferty: 16.10.2014r.

7. Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca nr 1 zaoferował najniższą cenę za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kadry i płace

dla uczestników/czek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie”, zatem powierzone

zostanie mu wykonanie w/w usługi. 
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