
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 Strona  1 

Mysłowice, 27.02.2018 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/RR/2018 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej na realizację zajęć na kursie Pracownik dozoru mienia dla 

Uczestników/Uczestniczek projektu: „W drodze po sukces!” nr RPSL.07.01.03-24-0190/15 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i aktywności zawodowej oraz świadomości na temat 

funkcjonowania na rynku pracy 120 osób w wieku powyżej 29 lat z woj. śląskiego niepracujących 

(bezrobotni, bierni zawodowo) w szczególności osoby z grup znajdujących się w najcięższej sytuacji  

na rynku pracy (tj. kobiety, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich 

kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne) poprzez wyspecjalizowane i zindywidualizowane 

wparcie.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 

ul. Świerczyny 72 

41-400 Mysłowice 

NIP 2220894578 

REGON 242873999 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Marta Bysiek – Kierownik Projektu  

tel.: 798 717 788;  

e-mail: wdrodzeposukces@diagno-test.pl 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rozeznanie rynku obejmuje wybór wykonawcy na realizację zajęć na kursie Pracownik dozoru mienia  

dla uczestników projektu: „W drodze po sukces!” nr RPSL.07.01.03-24-0190/15. 

mailto:wdrodzeposukces@diagno-test.pl
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Lp. Tematyka zajęć  
Ilość 

godz.  

Liczba 

osób 
Opis 

1.  
Zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa obiektów   
24 8 

Definicje ustawowe. 

Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej 

ochronie. 

Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji 

zadań ochrony osób i mienia. 

Ograniczenia w ochronie  wynikające z ustawy o ochronie osób  

i mienia. 

2.  

Wybrane zagadnienia prawa 

karnego, prawa wykroczeń  

i prawa karnego 

procesowego 

16 8 

Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia. 

Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających 

odpowiedzialność karną. 

Przestępstwa przeciwko mieniu. 

Wykroczenia przeciwko mieniu. 

Odpowiedzialność karna pracownika ochrony. 

3.  

Wybrane elementy 

kryminalistyki dla 

pracownika ochrony 

8 8 

Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa 

na potrzeby postępowania procesowego. 

Ślady kryminalistyczne, kryteria podziału 

4.  

Wybrane zagadnienia 

psychologii i etyki 

pracownika ochrony 

8 8 

Determinanty wpływające na jakość postrzegania 

Budowa portretu pamięciowego. 

Wybrane elementy etyki pracownika ochrony 

5.  

Wybrane elementy taktyki 

wykonywania zadań ochrony 

mienia 

24 8 

Zakres pojęcia ochrona mienia. 

Ochrona obiektu: 

1) cel ochrony i rodzaje zagrożeń; 

2) formy wykonywania zadań ochrony; 

3) Zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z: 

- kontrolą ruchu osobowego, 

- kontrolą ruchu materiałowego, 

- ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, 

6.  
Pierwsza pomoc 

przedmedyczna  
4 8 Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 
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Lp. Tematyka zajęć  
Ilość 

godz.  

Liczba 

osób 
Opis 

7.  

Wybrane elementy 

technicznych środków 

zabezpieczenia mienia 

26 8 

Budowa i funkcjonowanie elektronicznych systemów 

zabezpieczenia mienia 

  a) system monitoringu SSWiN, 

  b) system monitoringi wizyjnego 

Aspekty prawne monitoringu wizyjnego w świetle ochrony danych 

osobowych 

Drony w ochronie mienia 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 07.03.2018 r. do 26.03.2018 r. Zamawiający 

zastrzega sobie także możliwość odwołania wcześniej zaplanowanego szkolenia.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia. 

Zajęcia realizowane będą na terenie województwa śląskiego.  

Miejsce przeprowadzenia usługi będzie uzależnione od potrzeb Uczestników/ Uczestniczek projektu.  

Za wynajem sal na kursie Pracownik dozoru mienia odpowiada Zamawiający. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do ROZEZNANIA RYNKU 

nr 02/RR/2018. 

Wykonawca szkolenia zapewni trenerów posiadających wykształcenie wyższe/zawodowe 

kierunkowe, min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć zbieżnych z tematyką szkolenia. 

 

VI. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. 

2. Ofertę można przesłać w formie pisemnej na adres Biura Projektu Ośrodek Szkoleń 

Zawodowych „DIAGNO-TEST” Spółka z o.o., ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice lub 

elektronicznej na adres wdrodzeposukces@diagno-test.pl. 

3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 05.03.2018 r. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
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W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał 

pod uwagę cenę oferty. 
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Załącznik 1 do ROZEZNANIA RYNKU nr 02/RR/2018 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Rozeznanie rynku nr 02/RR/2018 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia zawartym w pkt III w następującej cenie: 

 

Lp.  Tematyka zajęć Cena jednostkowa 
brutto  

za godz. szkolenia 

Łączna liczba 
godzin na 
szkoleniu 

Cena łączna za 
usługę brutto 

(a) (b) (a x b) 

1.  Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa obiektów    24  

2.  
Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń  

i prawa karnego procesowego 
 16 

 

3.  Wybrane elementy kryminalistyki dla pracownika ochrony  8  

4.  Wybrane zagadnienia psychologii i etyki pracownika ochrony  8  

5.  Wybrane elementy taktyki wykonywania zadań ochrony 

mienia 
 24 

 

6.  Pierwsza pomoc przedmedyczna   4  

7.  Wybrane elementy technicznych środków zabezpieczenia 

mienia 
 26 

 

 

Oświadczam, że dysponuje trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe kierunkowe oraz 

posiadającymi min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć zbieżnych z tematyką szkolenia. 

Znana jest mi treść zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim 

zawarte. 

W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  
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UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pieczątka Oferenta     Dane Oferenta do kontaktu: 

 

Adres.................................................................................. 

Tel./fax............................................................................... 

e-mail:................................................................................ 

osoba wyznaczona do kontaktu: ....................................... 

 

 

 

 

……………….…………., dnia …………………………                     ………………………………………….………………………. 

(Podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 

 


