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Piotrków Tryb., dn. 20.10.2015 r.
OP II – 072-5 / / 15 /

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla grupy
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie
Trybunalskim w zakresie „Malarz”.
Szkolenie obejmie grupę 10 skazanych skierowanych na kurs przez Areszt Śledczy w
Piotrkowie Tryb. Szkolenie - cześć teoretyczna (minimum 20 godzin) i praktyczna
(minimum 120 godzin) zostanie przeprowadzone na terenie AŚ w Piotrkowie Tryb w
miejscach wskazanych przez administrację aresztu. Badania lekarskie uczestników kursu
odbędą się na terenie AŚ w Piotrkowie Tryb - koszt badań obciąża Wykonawcę.
Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w
ramach szkolenia. Wykonawca wyda osobom, które ukończą zajęcia stosowne
zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w
odpowiednich przepisach (Rozporządzenie MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych § 3. pkt. 5, § 18, pkt. 2). Wykonawca przekaże
Zamawiającemu kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, imienny wykaz osób, które
ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, kserokopię dziennika zajęć, kopię polisy
ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiąże się do wykonania czynności związanych z
przeprowadzeniem kursu z należytą starannością.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie pomiędzy 02.11.2015 roku a
04.12.2015 roku.

Wykonawca oświadczy, iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i
warunki do należytego wykonania umowy - do wglądu :
- wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (lub publicznych),
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP.
Materiały i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia kursu zakupi i dostarczy
Wykonawca – ich koszt wraz z kosztami transportu zawiera się w kwocie ustalonej przez
obie strony do zapłaty za wykonaną usługę zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. emulsja lateksowa biała w ilości

-

360 litrów;

2. pigment malarski kolor „zielony wiosenny” 30 ml w ilości

-

10 opakowań;

3. pigment malarski kolor „jasny beż” 30 ml w ilości

-

45 opakowań

4. farba olejna nawierzchniowa w ilości

-

30 litrów;

5. rozpuszczalnik aceton w ilości

-

6 litrów;

6. taśma malarska rolka 4 cm szeroka 50 m długa w ilości

-

30 sztuk;

7. gładź gipsowa worek 25 kg w ilości

-

5 worków;

8. grunt malarski w ilości

-

40 litrów;

9. wałek malarski szerokości 15 cm teleskopowy w ilości

-

4 sztuki;

10. wałek malarski szerokości 15 cm zwykły w ilości

-

4 sztuk;

11. pędzel płaski szerokość 2 ½ cala w ilości

-

4 sztuki;

12. pędzel typu krzywak szerokość 50 mm w ilości

-

4 sztuki;

13. pędzel ławkowiec 18 cm x 7,5 cm w ilości

-

4 sztuki;

14. wałek do farby olejnej z rączką w ilości

-

2 sztuki;

15. zapas do wałka do farby olejnej (rolki) w ilości

-

8 sztuk;

16. kuweta malarska 18 cm w ilości

-

2 sztuki;

17. kratka malarska odpowiednia do wiadra 10 l w ilości

-

2 sztuki;

18. szpachelka nierdzewna 8 cm w ilości

-

8 sztuk;

19. paca nierdzewna 13 cm / 27 cm w ilości

-

6 sztuk;

20. paca plastikowa do papieru ściernego 10,5 cm / 23 cm

-

6 sztuk;

21. siatka ścierna do gipsu 13 cm / 27 cm w ilości

-

16 sztuk;

22. folia malarska

-

15 opakowań;

23. odzież robocza (spodnie + bluza) w ilości

-

10 kompletów;
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24. obuwie robocze w ilości

-

10 par;

25. rękawice robocze w ilości

-

10 par.

Wykonawca wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia szkoleń gromadzi
bezpośrednio od osadzonych objętych szkoleniem z chwilą jego rozpoczęcia. Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13.02.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia
nauczania w zakładach karnych (Dz. U. 2004 r., Nr 37, poz. 337 ze zm.).
Oferty proszę składać na załączonym formularzu ofertowym.
Termin składanie ofert: 28.10.2015 r. godzina 14.00.
Miejsce składania ofert: Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97300 Piotrków Trybunalski.
Wykonano w 1 egz. + załącznik:
1. egz. - adresat (telefaks); a/a.
Opracował: JB

