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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14.000 EURO zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
  
 
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach realizujący projekt  
systemowy pn. ,,Czas na aktywnośd’’ w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleo zawodowych (kursów) dla 7 
uczestniczek projektu. 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
przeprowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę następujących szkoleo zawodowych: 

 Kurs sprzedawcy i obsługi kas fiskalnych  - dla 3 osób, 

 Podstawy obsługi komputera (Windows, Word, Excel) - dla 2 osób, 

 Fryzjer-stylista z elementami wizażu - dla 1 osoby, 

 Opiekunka dziecka- dla 3 osób, 

 Kurs metodyczny nauczania przedszkolnego – dla 1 osoby, 

 Kurs barmański – dla 1 osoby, 
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 ABC przedsiębiorczości – dla 3 osoby 

 Kurs małej gastronomii – dla 2 osób 

 Kurs prawa jazdy kat "B" - (wykłady, praktyka, egzamin końcowy wewnętrzny, 

zewnętrzny 1 szt.) -  dla 1 osoby, 

 
Program szkoleo powinien obejmowad liczbę godzin wymaganych do zrealizowania każdego 
rodzaju kursów (szkoleo zawodowych).    

           Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne kursy. 
 

2. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Zamówienie realizowane będzie w okresie październik - listopad 2010 r., 
w Sadkowicach (w budynku, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej) lub innym miejscu w zależności od potrzeb danego rodzaju szkolenia.   
 

3. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNID: 

    kadrę trenerską (szkoleniową) wykwalifikowaną do danego typu szkolenia,  

    sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy (np. rzutnik multimedialny, ekran, 
flipchart),  

-    materiały dydaktyczne dla każdej uczestniczki projektu,  
 -  przeprowadzania zajęd w dostosowanych pomieszczeniach spełniających bezpieczne 
      i higieniczne warunki pracy i nauki, 

     oznakowanie sal wykładowych poprzez umieszczenie logotypów unijnych i nazwy 
Projektu (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

     przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęd - lista obecności, 
ankiety ewaluacyjne przed i po zakooczeniu szkoleo, 

     badania lekarskie uprawniające do uczestniczenia w kursie (jeśli są wymagane), 

     ubezpieczenie NNW dla każdej uczestniczki projektu, 
  - catering w miejscu i dniu realizacji szkoleo w postaci obiadu, przerw kawowych  
     (kawy, herbaty, wody mineralnej i ciastek), 
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     pokrycie kosztów dojazdu uczestniczek do miejsc,  gdzie będą odbywały się kursy 
(w przypadku szkoleo odbywających się nie w Sadkowicach), 

     przeprowadzenie egzaminu koocowego (dotyczy szkoleo zawodowych), 

     wydanie zaświadczenia o ukooczeniu szkolenia zawodowego i zdobytych 
kwalifikacjach (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), 

  - przeprowadzenie szkoleo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  
     z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
     umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. 
     Nr 31, poz. 216). 

 
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 ofertę należy sporządzid w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, 

 oferta musi byd podpisana przez osobę upoważnioną, 

 wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd naniesione w sposób 
czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
firmy na zewnątrz (czytelnie lub z pieczątka imienną),  

 wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ,,Zapytaniu 
ofertowym’’, 

 wykonawca zobowiązany jest dostarczyd wraz z ofertą zamawiającemu program 
(harmonogram) szkoleo uwzględniając opis przedmiotu zamówienia, 

 oferta powinna określad całkowity koszt wykonania zamawianych usług  
z podaniem poszczególnych kosztów realizacji zamówienia na jednego uczestnika 
projektu oraz cenę netto i brutto wszystkich zajęd w ramach danego typu 
szkolenia, 

 do ofert należy dołączyd aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
 lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 do ofert należy dołączyd aktualne zaświadczenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych (jeżeli dotyczy), 

 informację na temat kwalifikacji, merytorycznego przygotowania i doświadczenia 



 

 

 

 

 
 Projekt "Czas na aktywnośd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 

  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sadkowicach 
 
Realizator projektu                                                                       Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia 

 

osób realizujących przedmiot zamówienia (tj. osób prowadzących szkolenia), 

 wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 
5. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

a) Termin składania ofert upływa z dniem 20.10.2010 r. o godz. 12.00 
b) Oferty można składad osobiście lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sadkowicach, 96-206 Sadkowice, 53, faksem na nr 46/815-68-92 
lub poczta elektroniczną na adres: gopssadkowice@poczta.onet.pl. 
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą               
na kopercie należy umieścid napis: ,,OFERTA na przeprowadzenie szkoleo 
zawodowych dla uczestniczek projektu systemowego „Czas na aktywność” 
realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,  
Oferty dostarczone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

 
6. KRYTETRIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY Z PODANIEM ICH ZNACZENIA: 
a) Całkowity koszt przeprowadzenia planowanych działao (100% cena),  
b) Wybrana zostanie oferta wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę zamawianych 

usług przy zachowaniu wymogów określonych w zamówieniu. 
 

7. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 
którego ofertę wybrano, telefonicznie, pocztą elektroniczną  
lub listownie do dnia 22.10.2010 r.  

 
 
                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
        Społecznej w Sadkowicach  

                                                                
       Urszula Michalak   
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