„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczerców, dnia 18 lipca 2011 roku
Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Razem w przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczercowie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi o dofinansowanie
ww. projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na
realizację usługi szkoleniowej w ramach Projektu.
Uczestnikami projektu jest 10 osób w wieku aktywności zawodowej (7 kobiety / 3 mężczyzn), w tym jedna osoba
niepełnosprawna, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szczercowie
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
97-420 Szczerców,
ul. 3 Maja 6
tel. (44) 631 40 00
fax (44) 631 83 22
e-mail: gopsszczercow@onet.pl
II. Warunki realizacji zamówienia:
1.
2.

miejsce realizacji: Szczerców lub miejscowości okoliczne - pod warunkiem zagwarantowania transportu
uczestników do miejsca szkolenia
zamówienie obejmuje następujące zadania:
a. przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i
dydaktycznych
b. realizację poszczególnych zadań, w tym szkoleń, kursów, warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
c. koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
d. bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
e. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji szkoleń, kursów,
warsztatów, ściśle wg wytycznych Zamawiającego
f. zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników szkoleń,
kursów, warsztatów
g. zapewnienie sali szkoleniowej zlokalizowanej w Szczercowie dla celów związanych z prowadzeniem
szkoleń, kursów, warsztatów
h. zapewnienie wyżywienia w formie obiadów i przerw kawowych dla 10 uczestników szkoleń, kursów
i warsztatów w każdym dniu szkolenia
i. zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 10 uczestników kursów i warsztatów
j. wydanie uczestnikom kursów i warsztatów świadectw końcowych i certyfikatów na zakończenie
udziału w projekcie

Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:
k. 24 godziny dydaktyczne zajęć w ramach warsztatów kompetencji psychospołecznych dla 10 osób
(sierpień 2011)
l. 18 godzin dydaktycznych zajęć w ramach warsztatów doradztwa zawodowego dla 10 osób
(październik 2011)
m. 12 godzin dydaktycznych zajęć w ramach warsztatu „ABC zarządzania budżetem domowym” dla 10
osób (wrzesień 2011)
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n. 60 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 7 osób
(wrzesień-listopad 2011)
o. 60 godzin dydaktycznych zajęć w ramach kursu obsługi wózków dla 3 osób (wrzesień 2011)
p. zakup pakietu badań medycyny pracy, w tym badań sanitarno-epidemiologicznych dla 10 osób
(wrzesień 2011)

III. Termin realizacji zamówienia :
 zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca sierpnia 2011 r. do 30 listopada 2011
r., zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu
 zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do
15.30
 zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych
szkoleniem
IV.

inne istotne warunki realizacji zamówienia:
1. zamówienie powinno być realizowane przez firmę szkoleniową

posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
 z minimum 3-letnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych i doradczych, w tym
 potwierdzonym referencjami doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowo-doradczych
na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej i Klientów Pomocy Społecznej,
 z doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych których celem jest
aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
 z doświadczeniem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS
 zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących
przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

V. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem
lub długopisem na załączonym druku OFERTA (zał. nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W
przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe na szkolenia w ramach projektu ”Razem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” .
W ofercie prosimy podać cenę za całość realizowanej usługi, zgodnie z podaną wyżej specyfikacją.
Cena netto oraz podatek VAT i cena brutto.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę prosimy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą elektroniczną lub pocztą do dnia 27 lipca 2011 roku,
do godziny 15.00.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
97-420 Szczerców,
ul. 3 Maja 6
e-mail: gopsszczercow@onet.pl
VII . Zamawiający dokona wyboru tej oferty, której cena jednostkowa będzie najniższa,
z uwzględnieniem innych istotnych warunków zamówienia sprecyzowanych w pkt IV niniejszego zapytania
ofertowego.
Jadwiga Zarzeczna
Kierownik GOPS w Szczercowie
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Załącznik nr 1

Pieczątka oferenta
……….……………, dnia …….……………

OFERTA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
97-420 Szczerców
ul. 3 Maja 6

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych , (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zmianami), a dotyczącego:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……………… zł
Obowiązujący podatek VAT ………..%........................................ zł
Cena brutto ………………………………………………,....…….zł
Słownie: …………………………………………………………….
tym (dotyczy robót budowlanych): ……………………………….
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto ………………zł/r-g,
narzut kosztów pośrednich (Kp) ……………………….% od R i S,
narzut kosztów zysku (Z)..……… ……..% od R +Kp(R), S+Kp (S).

2.
3.

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki
Oświadczamy,
że
firma
jest
płatnikiem
podatku
VAT
o
numerze
identyfikacyjnym
NIP ……………………………..

..........................................................
Podpis osoby upoważnionej
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