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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Nidzicy”, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409  

z późn. zm.). 

Przez świadczenie pieniężne rozumie się: 

- zasiłek dla bezrobotnych, 

- stypendium w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, 

- zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, 

- dodatek aktywizacyjny, 

- inne wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 

2) Szacunkowa liczba osób, którym będą wypłacane świadczenia wynosi około  

30 miesięcznie. Szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali miesiąca wynoszą około  

16 000 zł. W okresie trwania umowy mogą wystąpić zmiany ilościowe w zakresie 

uprawnionych osób oraz wysokości wypłacanych kwot (spadek lub wzrost). 

Liczba bezrobotnych, okres pobierania świadczeń i ich wysokość są wielkościami 

zmiennymi uzależnionymi od aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

3) Szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali miesiąca wskazane w formularzu 

ofertowym w tabeli cenowej są przybliżone w okresie trwania umowy. Zamawiający 

zastrzega, że rzeczywista wielkość wypłat w skali miesiąca będzie wynikać  

z aktualnych potrzeb Zamawiającego i może odbiegać od wielkości podanej  



w formularzu ofertowym. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości wypłat w skali 

miesiąca nie stanowi zmiany umowy. Każdorazowo usługa rozliczana będzie jako 

iloczyn stawki procentowej prowizji wynikającej z tabeli cenowej zamieszczonej  

w formularzu ofertowym i faktycznej kwoty wypłaconych świadczeń w danym 

miesiącu. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie wielkości wypłat 

gotówkowych określonych w tabeli cenowej. 

4) Wykonawca musi zapewnić wypłatę świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych  

i innych uprawnionych osób na terenie miasta Nidzicy oraz w miejscowościach: 

Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo, w dni robocze od poniedziałku do piątki  

w godzinach co najmniej od 8.00 do 16.00, zgodnie z terminarzem ustalonym przez 

Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5) Wykonawca musi zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, sprzętowe, 

wykwalifikowaną kadrę pracowniczą do dokonywania wypłat świadczeń 

pieniężnych dla wskazanej liczby bezrobotnych i innych uprawnionych osób. 

2. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy poczynając od lutego 2021 roku.  

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania przedmiotu 

zamówienia: 

a) wypłata świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

b) wypłata świadczeń pieniężnych odbywać się będzie ze środków Funduszu Pracy  

i innych funduszy przekazanych przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy; 

c) wypłata świadczeń pieniężnych dokonywana będzie na podstawie „list wypłat 

świadczeń” sporządzonych w formie wydruku komputerowego lub ręcznego przez 

Zamawiającego i dostarczonych do Wykonawcy, co najmniej na dwa dni przed 

wypłatą; 

d) Wykonawca będzie dokonywał wypłaty świadczeń pieniężnych w dniu wskazanym 

w dowodzie wypłaty jako data wypłaty, w wyjątkowych przypadkach w dniu 

następnym lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 



e) Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania na każdej ostatniej stroni :listy wypłat 

świadczeń”, pieczęci potwierdzającej dokonanie wypłaty o następującej treści:  

Wypłacono łącznie kwotę……………….. słownie……………………………………………… 

podpis kasjera i pieczęć; 

f) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dziennych zestawień dokonanych 

wypłat i przekazywania ich Zamawiającemu lub oddawania upoważnionemu 

pracownikowi Zamawiającego; 

g) rozliczenie kosztów świadczonej usługi, polegające na naliczeniu i pobraniu prowizji, 

dokonywane będzie miesięcznie. Po zrealizowaniu wypłat Wykonawca dokona 

zwrotu pozostałych środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego,  

a następnie Zamawiający przekaże Wykonawcy prowizję. 

4. Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 

Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) starosta może zlecić bankom i innym 

instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych 

dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty nich wypłaty nie przekroczą 

0,8 % wypłaconych kwot.  

Z upoważnienia Starosty 
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