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I. Nazwa i adres zamawiającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
Ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck
NIP 587-160-82-85
REGON 220155940
e-mail: mops.puck@op.pl
tel. 58 673 05 28 / fax. 58 673-11-73

II. Informacje wprowadzające
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zaprasza do składania ofert w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz
Zamawiającego usług szkoleniowych, w zakresie określonym w punkcie IV SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Zmiana moŜe
nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich
wiąŜąca. Stosowne informacje ukaŜą się równieŜ na stronie internetowej MOPS Puck
(www.puck.biz.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Puck
(www.bip.miasto.puck.pl) oraz tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.
5. UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „MOPS” lub „Zamawiający” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
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b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2005 r. – Prawo zamówień publicznych
e) „Zamówienie” – naleŜy przez to zrozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ.
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), oraz aktów wykonawczych
do ustawy.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla
Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój w zakresie
tematyki przedstawionej w częściach od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Projekt

realizowany

jest

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zadanie 1 – Kurs „Kucharz małej gastronomii”
Liczba uczestników: 6 os.
Ilość godzin - 140, w tym 40 godz. zajęć teoretycznych, 100 godz. zajęć praktycznych
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Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do wykonywania zawodu kucharza
małej gastronomii.
Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia:
• przepisy sanitarno-epidemiologiczne
• przepisy BHP i p.poŜ.
• dobra praktyka higieniczna z systemem HACCP (minimum sanitarne)
• dobierania, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii
• przepisy i normy obowiązujące w gospodarce Ŝywnościowej
• dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w gastronomii
• przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w gastronomii
• przygotowanie półproduktów dalszej obróbki w gastronomii
• dokonywania obróbki termicznej surowców i półproduktów w gastronomii
• sporządzanie róŜnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i
napojów w gastronomii
• planowanie posiłków i układanie prostego menu w gastronomii
• porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w gastronomii
• organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w gastronomii zgodnie z
zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
• przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w
gastronomii
• ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w gastronomii
• ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych w gastronomii
Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Zadanie 2 – Kurs „Cukiernik”
Liczba uczestników: 1 os.
Ilość godzin - 100, w tym 30 godz. zajęć teoretycznych, 70 godz. zajęć praktycznych
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