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DA.261.6.1.1.2021 

Sułkowice 04.03.2021r. 

ROZEZNANIE RYNKU 

na realizację zadania – szkolenie „Operator pilarki mechanicznej do ścinki 

drzew” dla uczestników projektu „Druga szansa” 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku przeprowadzenie 

szkolenia „Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew” dla uczestników projektu „Druga 

szansa” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla 

OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH,  

32-440 SUŁKOWICE UL. SPORTOWA 45, TEL. 12 272 50 20, FAX. 12 272 50 21 

 

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie 

zorganizowanie szkolenia na Operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew wraz 

z przeprowadzeniem egzaminu końcowego w ramach projektu „Druga szansa”, 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach dla dwóch uczestników 

projektu. 

 

 Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz niezbędnych umiejętności 

praktycznych koniecznych do wykonywania specjalistycznych prac w procesie 

pozyskiwania drewna.  

 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować takie zagadnienia jak: 

 

1. Budowa i charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie (dobór paliwa, olejów, 

smar. 

2. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego.  

3. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskiwania drewna. 

4. Technika ścinki i obalania drzew.  

5. Technika przerzynki kłód i dłużnic.  

6. Technika okrzesywania drzew ściętych.  

7. Pielęgnacja drzew i krzewów. 

8. Egzamin końcowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom przystąpienia do egzaminu 

zewnętrznego kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane 

kwalifikacje bądź uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych 

w rozporządzeniach właściwego ministra. Koszty egzaminów zewnętrznych oraz 

dokumentów poświadczających zdobyte uprawnienia ponosi Wykonawca; Wykonawca 

zobowiązany jest do wydania uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami potwierdzającego ich umiejętności nabyte 
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w czasie szkolenia oraz uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu 

(zawierających logotypy projektu).  

 

Zakres godzinowy kursu: 32h dydaktycznych. 

 

3. MIEJSCE REALIZACJI:  

Szkolenie i egzamin odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, jednak nie dalej niż 40 

kilometrów od siedziby Zamawiającego, tj. 32-440 Sułkowice, ul Sportowa 45.  

 

4. PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA: marzec 2021. 
 

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi: 

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3. Posiadać potencjał techniczny (sprzęt, narzędzia i materiały adekwatne do tematyki 

szkolenia). 

4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia. 

5. Nie być objętym postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

6. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.  

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jednego 

uczestnika kursu.  
  

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 12 marca 2021r.  roku do godz. 12.00 

na adres: ops@sulkowice.pl  lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-440 Sułkowice 

ul. Sportowa 45. 

 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania 

i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie usługi. 

 

 

DYREKTOR 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

Józefa Bernecka 

  

mailto:ops@sulkowice.pl
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………………………………….. ………………………………….. 
 (pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data) 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sułkowicach, 

ul. Sportowa 45, 32-440 Sułkowice 

Propozycja cenowa 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: 

Przeprowadzenie szkolenia „Operator pilarki mechanicznej do ścinki 

drzew” dla uczestników projektu „Druga szansa”. 

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

brutto ……………………..zł za jednego uczestnika 

(słownie  .................................................................................................................. ); 

podatek VAT1  .............  %, tj.  .............  zł 

(słownie  .................................................................................................................. ); 

netto …………………….zł za jednego uczestnika 

(słownie  .................................................................................................................. ); 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
1 Jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić puste pole. 
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5. Załącznikami do propozycji są: 

1) ..................................................  

2) ..................................................  

 ………………………………… 
 (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


