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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:
Projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”.
Projekt systemowy realizowany na podstawie umowy nr UDA.POKL.07.01.01-26-071/13-00 zawartej
ze Swiętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego - w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo łecznej, Dzia łanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzia łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o ś rodki pomocy
spo łecznej.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z realizacj ą projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”, GOPS
w Sitkówce-Nowinach zaprasza do z łożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie następujących
us ług szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych dla 20 Uczestników projektu:

a) Usługa 1: „Warsztaty aktywizacyjne i nauka autoprezentacji”:
• Grupowe warsztaty aktywizacyjne z psychologiem; 2 grupy x 6 godz.; łącznie 12 godzin -

1 grupa: 10 osób
• Indywidualne, godzinne sesje wsparcia psychologicznego dla 20 osób; łącznie 20 godzin
• Warsztaty „języka cia ła”; 2 grupy x 6 godz.; łącznie 12 godzin - 1 grupa: 10 osób
• Warsztaty „savoir vivre” (dotyczące zachowania właściwej kultury osobistej i organizacyjnej

w miejscu pracy); 2 grupy x 6 godz.; łącznie 12 godzin - 1 grupa: 10 osób

b) Usługa 2: „Wsparcie doradcy zawodowego i doradcy ds. w łasnej dzia łalności
gospodarczej”:

• Grupowe sesje z doradcą zawodowym; 2 grupy x 6 godz.; łącznie 12 godzin - 1 grupa: 10 osób
• Indywidualne, godzinne sesje z doradcą zawodowym dla 20 osób; łącznie 20 godzin; W oparciu

o diagnozę doradca zawodowy opracuje m.in. „Plan Udzia łu w Projekcie” dla ka żdego Uczestnika
• Indywidualne sesje z doradcą ds. własnej dzia łalności gospodarczej „dla chętnych”; łącznie 20

godzin; W ramach konsultacji doradca m.in. zweryfikuje pomys ły na biznes deklarowane przez
Uczestników

c) Usługa 3: „Szkolenia ogólne”:
• Obsługa komputera i aplikacji biurowych - poziom podstawowy; 2 grupy x 12 godz.; łącznie 24

godziny - 1 grupa: 10 osób
• Obsługa komputera i aplikacji biurowych - poziom średniozaawansowany; 2 grupy x 12 godz.;

łącznie 24 godziny - 1 grupa: 10 osób
• Internet w pracy zawodowej; 2 grupy x 6 godz.; łącznie 12 godzin - 1 grupa: 10 osób

Klasyfikacja wed ług kodów CPV
80000000-4 Us ługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Us ługi szkolenia zawodowego
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WYKONAWCY SA ZOBOWI ĄZANI DO:
• Przekazania materia łów szkoleniowych uczestnikom 20 kpi. + 1 kpi. (wzór) dla GOPS,
• Zapewnienia poczęstunku dla uczestników na zajęciach grupowych (kawa, herbata, ciastka,

paluszki itp.),
• Zapewnienia sali szkoleniowej na zaj ęcia grupowe (w tym komputerowe), zlokalizowanej

w odleg łości nie większej ni ż 25 km od siedziby GOPS w Sitkówce-Nowinach (zaj ęcia indywidualne
będą realizowane w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny),

• Wykonania Usługi zgodnie z za łożeniami Projektu.

Us ługa będzie realizowana dla 20 podopiecznych GOPS w Sitkówce-Nowinach — zgodnie z za łożeniami
Projektu.

DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Planowany termin realizacji us ług: 11.05.2013. — 30.09.2013.

Pełna dokumentacja projektu jest dostępna w biurze projektu:
Gminny Oś rodek Pomocy Społecznej
w Sitkówce-Nowinach
ul. Bia łe Zag łębie 25
26-052 Sitkówka-Nowiny

Wszelkich informacji udziela:
Kierownik Projektu: Ewa Kopolovets, tel. (041) 347-50-40

Oferta powinna zawierać :
Wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 - „Oferta”

Odpowied ź na powyższą ofertę należy złożyć do dnia 10 maja 2013r., do godz. 12.00
w siedzibie Zamawiaj ącego.

II. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA NT. WAG PUNKTOWYCH
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

Kryterium, jakim będziemy się kierowali przy wyborze najlepszej oferty, to:

1. Cena:

Maksymalna liczba punktów: 100 punktów

Najniższa oferta otrzyma 100 punktów natomiast pozosta łe oferty proporcjonalnie na podstawie
wzoru: (cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 100

Maksymalna moż liwa do zdobycia liczba punktów: 100.

III. INFORMACJA O ZAKRESIE WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA ZE WZGL ĘDU
NA POWIĄZANA KAPITAŁOWE LUB OSOBOWE Z BENEFICJENTEM

Podmiotom powiązanym osobowo lub kapita łowo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo łecznej
w Sitkówce-Nowinach nie mo że zostać udzielone niniejsze zamówienie.
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Przez powiązania kapita łowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub
osobami upowa żnionymi do zaciągania zobowiąza ń w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonuj ącymi
w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spó łce jako wspólnik spó łki cywilnej lub spó łki osobowej;
d) posiadaniu co najmniej 10 % udzia łów lub akcji;
e) pe łnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz ądzającego, prokurenta, pe łnomocnika;
f) pozostawaniu w związku ma łżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewie ństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem
Ewa Kopolovets

Za łączniki:
• Załącznik nr 1 — „Oferta”
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