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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   Sadkowice, 24.05.2013 r. 
96-206 Sadkowice 
Tel./ faks: (046) 815-68-92,  
e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl 
REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 
 
Godziny Urzędowania: 
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 

  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówień 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 zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, realizujący projekt  
systemowy pn. ,,Czas na aktywność’’ 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, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć i kursów w ramach aktywnej 
integracji dla 11-osobowej grupy (w tym 11 kobiet i 0 mężczyzn, w tym dwóch osób 
niepełnosprawnych) –uczestniczek projektu.  
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:   
opis przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 

 Kod CPV: 80500000-9  - usługi szkoleniowe,  

 Kod CPV: 80570000-0  - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 

 Kod CPV: 55520000-1  - usługi dostarczania posiłków. 

 Kod CPV: 66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

mailto:gopssadkowice@poczta.onet.pl
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A) trening kompetencji społecznych w formie warsztatów grupowych dla 11 osób (w 

tym 11 kobiet i 0 mężczyzn) w wymiarze 20 godzin zegarowych oraz spotkań 
indywidualnych w wymiarze 5 godzin zegarowych dla każdej osoby -uczestniczki 
projektu; 
Program warsztatów powinien obejmować m.in.: zagadnienia/ćwiczenia 
wpływające na podniesienie poziomu samooceny, przełamania poczucia 
bezradności, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie kompetencji 
interpersonalnych, umiejętności komunikacji, umiejętności współdziałania z 
ludźmi, autodiagnoza funkcjonowania w relacjach międzyludzkich, rozwijanie 
asertywności w relacjach międzyludzkich,  doskonalenie umiejętności zachowania 
się w trudnych sytuacjach i radzenia sobie z emocjami;  
 

B) warsztat stylizacji i wizażu 

 – dla 11 osób  (w tym 11 kobiet i 0 mężczyzn) w formie zajęć grupowych  
w wymiarze 12 godzin zegarowych oraz 2 godzin zajęć indywidualnych dla każdej 
uczestniczki; 
Program: nabycie umiejętności autoprezentacji i kształtowania własnego 
wizerunku, podniesienia poczucia własnej wartości przez eksponowanie własnych 
zalet, podkreślenie walorów fizycznych doborem odpowiedniego stroju, makijażu;  

   
C) poradnictwo zawodowe - warsztat aktywizacji zawodowej dla 11 osób w formie 

zajęć grupowych w wymiarze 18 godzin zegarowych oraz indywidualnych 
konsultacji z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdej 
osoby (uczestniczki projektu); 
Program warsztatów i konsultacji indywidualnych powinien obejmować  
w szczególności następujące tematy:  

 rozpoznanie trudności występujących przy poszukiwaniu pracy (czynniki 
społeczno - ekonomiczne, cechy charakteru, usposobienia czy temperament), 

 motywacja w podjęciu zatrudnienia, 

 charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy,  
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 zasady aplikacji do pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności autoprezentacji, rozmowa 
kwalifikacyjna, 

 poznanie indywidualnych umiejętności, potrzeb i predyspozycji zawodowych 
każdej osoby, 

 pomoc w sprecyzowaniu celów zawodowych (krótko i długofalowych), 

 utworzenie tzw. indywidualnych planów działania każdego uczestnika projektu; 
 

2. TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Zamówienie realizowane będzie w okresie: czerwiec - sierpień 2013 r., 
w Sadkowicach (w sali mieszczącej się w budynku, którym dysponuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, udostępnionej Wykonawcy nieodpłatnie). 
 

3. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ: 

 wykwalifikowaną kadrę trenerską do każdego typu wsparcia (np. psycholog,  
doradca zawodowy), 

 oferent powinien posiadać wykonane co najmniej 3 usługi dotyczące 
przeprowadzenia indywidualnych spotkań/konsultacji i/lub grupowych 
treningów/warsztatów psychologicznych, poradnictwa zawodowego 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym potwierdzone dokumentami 
stwierdzającymi należyte wykonanie usługi (rekomendacjami), 

 sprzęt niezbędny do wykonania usług (np. rzutnik multimedialny, ekran, flipchart), 

 materiały szkoleniowe do każdego typu wsparcia opisanego w pkt 1 ppkt A-C  
oraz po jednej teczce, długopisie i notatniku dla każdej osoby (uczestniczki 
projektu),  

 informowanie uczestniczek projektu o współfinansowaniu realizacji projektu  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
poprzez informację słowną oraz zamieszczenie na materiałach szkoleniowych, 
dokumentacji związanej z zamówieniem, a także oznakowaniem miejsca realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi 
oznaczania projektów w ramach POKL, które są dostępne na stronie 
www.efs.gov.pl, 

http://www.efs.gov.pl/
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 ubezpieczenie NNW  każdej osoby - uczestniczki projektu, 

 catering w miejscu i każdym dniu realizacji wsparcia opisanego w pkt 1 ppkt A-C  
w formie zajęć grupowych, dla każdej uczestniczki projektu w postaci 
jednodaniowego obiadu, napojów gorących (herbaty, kawy), napojów zimnych 
(wody mineralnej, soków), ciastek i owoców oraz zapewnienie trzech przerw 
dziennie, w tym jednej obiadowej i dwóch kawowych, 

 przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zajęć (list obecności, dzienników 
zajęć), 

 przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego (w formie ankiet przed 
i po zrealizowaniu każdej z opisanych w pkt 1 ppkt A - C formy wsparcia),  

 certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia o ukończeniu każdej formy wsparcia  
opisanej w pkt 1 ppkt A - C  dla każdej osoby - uczestniczki projektu, 
 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

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

 oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną, 

 wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, 

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

-     dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale   
       lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 
-     przez poświadczenie kopii przez wykonawcę zamawiający rozumie  
       złożenie na kserokopii dokumentu własnoręcznego podpisu poprzedzonego 
       dopiskiem „Za zgodność z oryginałem” i datą jego złożenia,  

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

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

 wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa w oparciu 
 o art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)  w związku z  ustawą z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 
1095, z późn. zm.),  

 do oferty wykonawca załącza CV trenerów zaangażowanych w realizację każdej 
formy wsparcia opisanego w pkt 1 ppkt A-C,  

 wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, 

 zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne formy 
wsparcia. 
 

5.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 
 

a) cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

b) oferta powinna określać koszt: 
- każdego typu wsparcia opisanego w pkt 1 ppkt A-C, przypadającego na 
jedną osobę – uczestniczkę projektu z podziałem na zajęcia indywidualne  
i grupowe,  

      - koszt całkowity oferty obejmujący wszystkie formy wsparcia opisane 
      w pkt 1 ppkt A-C dla 11 osób  – wszystko w podziale na cenę netto i brutto, 

                        c) podane w ofercie ceny oferty brutto są wartościami ostatecznymi 
                              zawierającymi wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją 
                              przedmiotowego zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie 
                              obowiązywania umowy, z wyjątkiem sytuacji rezygnacji któregokolwiek 
                              uczestnika i konieczności uzupełnienia zrealizowanych wcześniej zajęć, 

d) wykonawca przygotowując ofertę winien zastosować właściwe stawki 
podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (T.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zm.)oraz rozporządzeniem 
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Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). 

 
 

6. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 

a) termin składania ofert upływa z dniem 03.06.2013 r., o godz. 14.30, 
b) oferty można składać: 

-  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach lub 
-  za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 96-206 
Sadkowice,53 w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis:  
,,Oferta na przeprowadzenie zajęć w ramach aktywnej integracji uczestniczek 
projektu systemowego „Czas na aktywność” realizowanego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” w 2013 roku, 

c) oferty dostarczone po terminie nie zostaną uwzględnione w postępowaniu. 
Decyduje data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

 
7. KRYTETRIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY: 
 

a) całkowity koszt przeprowadzenia wszystkich form wsparcia opisanych w pkt 1 ppkt  
A - C dla 11 osób - uczestniczek projektu – cena brutto (100% cena), 

b) ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. 
 
Z tytułu  powyższego maksymalna ilość punktów wynosi 100. 
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg poniższego wzoru: 
 
                      C min. 
       C   =    ------------   x 100 pkt x 100% 
                       C bad.   
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gdzie: 
C - ilość punktów oferty badanej 
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 
C bad. – cena (brutto) oferty badanej. 

 
Wybrana zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  

 
8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

a) o ewentualnym wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany 
telefonicznie; informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zostanie również 
zamieszczona na stronie internetowej gminy Sadkowice.  

b) zamawiający przewiduje z wybranym wykonawcą podpisanie umowy  
na wykonanie zamówienia, 

c) po wyborze wykonawcy zamawiający uzgodni program i harmonogram realizacji  
zamówienia. 

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Staszewski – koordynator projektu (tel. 0-46 815 
68 92  lub  0-789 223 226).  

 
 
 
 
                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  
        Społecznej w Sadkowicach  
 

                                                               Urszula Michalak  
 

 


