PROJEKT „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łęka Opatowska , dnia 4 listopada 2013 roku
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach
projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami
związanych.
kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)
Uczestnikami Projektu będzie 7 osób (5kobiet/2 mężczyzn), w tym 1 osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce
Opatowskiej
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)
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
63-645 Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przygotowanie i realizacja 18 godzin dydaktycznych warsztatów poradnictwa specjalistycznego na rzecz
podnoszenia umiejętności życiowych dla 7 Uczestników projektu – warsztaty „Czuje się bezpiecznie” praktyczny kurs samoobrony. Warsztaty prowadzone przez uprawnionego instruktora rekreacji ruchowej.
2.
3.

Miejsce realizacji : Łęka Opatowska lub miejscowości pobliskie
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i
dydaktycznych
realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów przez specjalistę w dziedzinie samoobrony
koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów,
ściśle wg wytycznych Zamawiającego
zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów
zapewnienie wyżywienia w formie obiadów i przerw kawowych dla 7 uczestników warsztatów w
każdym dniu szkoleniowym
zapewnienie ubezpieczenia NNW dla7 uczestników projektu na czas realizacji warsztatów
zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów na terenie Łęka Opatowska
wydanie uczestnikom projektu świadectw/zaświadczeń i certyfikatów ukończenia udziału w
warsztatach

III. Termin realizacji zamówienia :
zamówienie musi zostać zrealizowane w miesiącu listopadzie 2013 r.
zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych
szkoleniem
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3. IV.

Inne istotne warunki zamówienia:
Zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową
posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP – warunek zostanie spełniony
poprzez przedstawienie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP
posiadającą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opisanym
przedmiotem zamówienia – warunek ten zostanie spełniony poprzez przedstawienia
aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
posiadającą kadrę zdolna wykonać zamówienie – instruktor rekreacji ruchowej posiadający
doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –
warunek zostanie spełniony poprzez przedstawienie dokumentów trenera wraz z
opisem zrealizowanych szkoleń w żądanym zakresie
zapewniająca kompleksowość wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego
zapytania ofertowego – warunek zostanie spełniony poprzez złożenie opisu realizacji
przedmiotu zamówienia

V. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania
oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na szkolenia w ramach
projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Łęka Opatowska” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 13 listopada
2013 roku, do godziny 9.00 pod adresem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
64-645 Łęka Opatowska
Ul. Akacjowa 4
Tel/fax 62 781 45 25
e-mail: gops@leka-opatowska.pl
VI. Kryterium i sposób oceny oferty: cena – 100 %
Zatwierdzono dnia 4 listopada 2013 r.
Aniela Lipińska
Kierownik GOPS w Łęce Opatowskiej
Załączniki:
- formularz ofertowy
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Załącznik nr 1
……………………………
pieczątka oferenta

………….. dn. …..................

FORMULARZ OFERTOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
64-645 Łęka Opatowska
Ul. Akacjowa 4

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 z późn. zm.), a dotyczącego:
Organizacji i przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego usługi szkoleniowej - warsztaty „Czuję się bezpiecznie –
praktyczny kurs samoobrony” dla 7 Uczestników projektu „Program aktywności społecznej w Gminie Łęka
Opatowska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.
Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nr tel. ............................................................. e-mail .....................................................
Nr faksu ………………………………………………………………….……………..
NIP .......................................................................... REGON ........................................
składamy ofertę następującej treści:
Nazwa usługi szkoleniowej

Cena netto

Obowiązujący
Podatek VAT

Cena brutto

Warsztaty „Czuję się bezpiecznie –
praktyczny kurs samoobrony” - 18
godzin dydaktycznych dla 7
Uczestników
Cena obejmuje: koszt trenera, koszt materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, koszt dokumentacji
przeprowadzonych szkoleń, najem sal szkoleniowych, catering, ubezpieczenie nnw.

Miejscowość, dnia ……………………….

………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:
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