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Załącznik nr 2 - ZAPYTANIE OFERTOWE

do Regulaminu Udzielana Zamówień których wartość nie przekracza 14 000,00 euro.

Łączna, dn. 17.04.2012
Procedura nr 03/7.1.1/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej realizujący projekt pod nazwą:
„DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej
1. Przedmiot zamówienia: Organizacja warsztatów dla 9 uczestników/ uczestniczek
projektu (osób poszukujących pracy) „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
1.1 Organizacja 12 h warsztatów z doradcą zawodowym (2 dni po 6 h) lub nazwie zbliżonej
dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,
o tematyce:
- Metody poszukiwania pracy
- Etapy przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
- Analiza potencjalnych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pożądanych zachowań.
- Przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego.
- Analiza rynku pracy
1.2 Organizacja 18 h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 h/os) lub nazwie
zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,
Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika/czki Pozwoli to na
określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami
uczestników/czek.,
1.3 Organizacja 42 h Treningu Kompetencji Społecznych ( 7 dni po 6 h) lub nazwie zbliżonej
dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,
o tematyce:
- zakładania własnej działalności gospodarczej
- Pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej
- radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
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- komunikacji interpersonalnej.
- kreowania własnego wizerunku
1.4 Organizacja 18 h indywidualnego wsparcia psychologicznego (2 h/os) lub nazwie
zbliżonej dla 9 uczestników/uczestniczek projektu,
Celem spotkań jest poprawa własnej samooceny. Zniwelowanie barier psychologicznych
występujących u osób nieaktywnych zawodowo. Każdemu uczestnikowi zostanie wydana
opinia psychologiczna.
2. Wykonawcy którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) Posiadający aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez
Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach
Rynku Pracy.
b) Posiadający doświadczenie w realizacji warsztatów.
c) Posiadający odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu
zamówienia.
d) Posiadający odpowiednią kadrę do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy do 30.06.2012
4. Kryteria wyboru oferty: 100 proc. cena.
5. Inne istotne warunki zamówienia
5.1 W cenę przedmiotu zamówienia należy wliczyć:
a) ciepły posiłek (drugie danie) na każdym z warsztatów z doradcą zawodowym i
treningu kompetencji społecznych.
b) 2 przerwy kawowe - uczestnikom należy zapewnić do wyboru: kawę parzoną,
rozpuszczalną, herbatę, śmietankę do kawy, cukier, soki/napoje/ nektary, woda, co
najmniej 3 rodzaje ciastek podczas jednej przerwy kawowej (z kremem, w
czekoladzie, inne) itp.
c) materiały szkoleniowo - dydaktyczne dla 9 uczestników (w tym m.in. długopis,
teczka, notes, segregator wydruki) + 1 do akt projektu oznakowane zgodnie z
wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
d) zwrot kosztu dojazdu uczestników na miejsce wszystkich spotkań i zpowrotem do
domu (uczestnicy zamieszkują na terenie Gminy Łączna) – rozliczenie leży w zakresie
Wykonawcy.
e) Wykonawca zapewni salę szkoleniową na terenie miejscowości Łączna lub Kamionki.
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5.2 WYKONAWCA USŁUGI zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia warsztatów/indywidualnych spotkań zgodnie z programem i przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
b) przygotowanie i przeprowadzenie monitoringu warsztatów (tj.: list obecności,
odbioru materiałów szkoleniowych, odbioru poczęstunku, itp.
c) przeprowadzenie ewaluacji warsztatów – ankiet
d) przekazanie kompletu materiałów z warsztatów do dokumentacji projektowej
przechowywanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
e) właściwego oznakowania sal w których odbywają się zajęcia zgodnie z wytycznymi
PO KL,
f) wydania świadectw uczestnictwa w warsztatach.
g) Organizacja poczęstunku
h) Zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom warsztatów
5.3 WYKONAWCA jest zobowiązany do przekazania po zakończeniu warsztatów w
terminie 7 dni roboczych:
a) oryginału list obecności,
b) oryginału list odbioru posiłków,
c) oryginału list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych,
d) kserokopie świadectw ukończenia warsztatów potwierdzone za zgodność z
oryginałem,
e) ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na początku, i na zakończenie
warsztatów wraz z ewaluacją,
f) wzór kompletu materiałów warsztatowych przekazanych uczestnikom,
g) Inne które okażą się niezbędne do rozliczenia warsztatów.
5.4 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów WYKONAWCY
związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych w
przypadku kontroli Instytucji Pośredniczącej lub innych instytucji uprawnionych do
tego.
5.5 Inne warunki udziału w postępowaniu
a) Forma płatności: przelew 30 dni.
b) Nie dopuszcza się cząstkowego składanie ofert.
c) Nie dopuszcza się wariantowego składania ofert.
d) Zamawiający podpisze umowę z wykonawca na realizacje w/w warsztatów.
Na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu:
h) Plan warsztatów z doradcą zawodowym
i) Plan warsztatów Trening kompetencji społecznych
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j) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych doradcy zawodowego
k) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych psychologa,
niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
e) Okres związania ofertą 30 dni
f) Warsztaty mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
6. Sposób przygotowania oferty.
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty wraz z załącznikami.
7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
a) drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej;
Łączna 115, 26-140 Łączna.
b) Osobiście do siedziby zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej;
Łączna 115, 26-140 Łączna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00.
Oferty należy składać do: 27 kwietnia 2012, godz. 10:00 Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w
terminie 14 dni roboczych.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Justyna Goliat
Tel. 507 298 997
E-mail: j.goliat@op.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

