
Organizacja szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego pn. 

lepsza przyszłość zależy od nas dla osób zamieszkujących Miasto i Gminę Suchedniów, 

korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w wieku aktywności 

zawodowej i poszukujących pracy. 

Numer ogłoszenia: 302092 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. 

Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 254 30 92, faks 41 254 30 92 , 

strona internetowa www.mgopssuchedniow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkolenia 

zawodowego w ramach realizacji projektu systemowego pn. lepsza przyszłość zależy od nas 

dla osób zamieszkujących Miasto i Gminę Suchedniów, korzystających ze wsparcia Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne 

zawodowo, a są w wieku aktywności zawodowej i poszukujących pracy.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i 

przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci z elementami wizażu dla 1 osoby.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie przetargu nieograniczonego na organizację 

i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu pn. Lepsza 

przyszłość zależy od nas, dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Suchedniów, korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są w 



wieku aktywności zawodowej i poszukujących pracy, nie zgłosił się wykonawca na 

realizację kursu rękodzieła artystycznego dequpage, tym samym zgodnie z 

przewidzianą w ogłoszeniu i SIWZ możliwością udzielenia zamówienia 

uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia, Zamawiający zaprasza do 

negocjacji z wolnej ręki Wykonawcę, który wygrał postępowania na organizację 

pozostałych szkoleń zawodowych, w tym szkolenia ze stylizacji paznokci z 

elementami wizażu dla jednej osoby. podstawa prawna art. 67 ust.1 pkt 6 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1   Nazwa: Szkolenie zawodowe ze stylizacji paznokci z elementami wizażu dla 1 

osoby. 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, 

kraj/woj. świętokrzyskie 

Termin planowanych negocjacji:  27.09.2010 


