
 

 

     Zapytanie ofertowe 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie zwraca się z zapytaniem 

 ofertowym na wykonanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych 

 zawodowo na podstawie regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów 

 współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, których wartość nie 

 przekracza 14.000 euro w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2010 nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami). 

 

1. Zamawiający: 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Radominie 

 87-404 Radomin 

 

      2.  Opis przedmiotu zamówienia: 

  

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Programu Aktywności Lokalnej dla 8 

 uczestników projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

 Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Program aktywizacji społecznej w Gminie 

 Radomin” 

 Przykładowy zakres tematyczny: 

– zajęcia z psychologiem, 

– zajęcia z doradcą zawodowym, 

– zajęcia z pedagogiem, 

– kurs stylizacji i wizażu, 

– kurs gastronomiczny. 

      

       3.   Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

- preferowane miejsce prowadzenia zajęć – na terenie Gminy Radomin lub miasta Golub-Dobrzyń, 

- zamówienie należy rozpocząć w miesiącach lipiec - wrzesień 2012r. 

- wynajem pomieszczeń na realizacje przeprowadzenia kursów/ szkoleń zapewnia firma szkoląca. 

 

Uwaga: 

        Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych 

        szkoleń w porozumieniu z wykonawcą w stosunku do najlepszego zrealizowania   

        wszystkich zadań szkoleniowych. 

  

 4. Zabezpieczenie wyżywienia dla kursantów: 

- w trakcie zajęć firma szkoląca zapewnia ciepły posiłek dla uczestników szkoleń oraz wykładowcy 

przeprowadzonego kursu, 

- ciepły posiłek rozumiany jest jako drugie danie obiadowe, 

- w trakcie zajęć firma szkoląca zapewni uczestnikom kursu oraz wykładowcy napoje w postaci: 

kawy, herbaty lub wody mineralnej. 

 

 5. Zabezpieczenie kosztów dojazdu: 

- zwrot kosztów dojazdu na kursy / szkolenia przez firmę szkolącą. 

 



 6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji: 

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

  87-404 Radomin 

  Tel. (056) 683 75 22, w godzinach od 7.30 do 15.30 

  adres e-meil gopsrd@poczta.onet.pl 

 

  7. Kryteria oceny ofert: 

  - doświadczenie kadry realizującej zadania -5% 

  - doświadczenie oferenta w organizacji i realizacji szkoleń dla Ośrodków Pomocy    

  Społecznej -5% 

    - zaproponowany program zajęć, który będzie najbardziej odpowiedni do realizacji      

     zaplanowanych działań -5% 

 - najkorzystniejsza cena – 45% 

 - miejsce realizowanych szkoleń – 40% 

 

 8. Oferty mogą składać podmioty, które: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ( kursy/szkolenia), 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie czynności 

( kursy/szkolenia) 

- zapewnią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie oraz   kwalifikacje 

związane z tematyką szkoleń. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej i przesłać pocztą lub dostarczyć 

osobiście. 

 

  10. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy przesłać do dnia 18.06.2012r. do godz. 15.30 na adres Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radominie. 
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