
            

                               
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik  Nr 2  do Regulaminu  udzielania 

          zamówień publicznych, których wartość nie 
          przekracza  wyrażonej  w  złotych  polskich  
          równowartości kwoty 14 tys. euro 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów 
58-130 Żarów, tel. 74-85-80-745 
NIP: 884-10-62-475  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. 
nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwracamy się z zapytaniem 
ofertowym o cenę : 
1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie 
2. Przedmiot zamówienia: Zlecenie wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu organizacji szkoleń 
miękkich z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu WIP – Wiara w Integrację 
Pokoleniową (osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne) tj.: 
a) aktywizacja społeczna – warsztaty grupowe psychologiczne mające na celu rozwijanie kompetencji                      
i umiejętności interpersonalnych. Zakres tematyczny: podstawy skutecznej komunikacji oraz asertywne sposoby 
budowania własnego wizerunku. Warsztaty w liczbie 45 godz. dydaktycznych zorganizowane w dni robocze,             
w wymiarze nie więcej niż 5 godz. dydaktycznych dziennie (przy czym zastrzega się aby zajęcia rozpoczynały się 
o godz. 11.00). Zajęcia powinny zostać zorganizowane maksymalnie 3 razy w tygodniu w okresie od 27 kwietnia 
2012 r. do 25 maja 2012 r. (bez okresu od 30.04. – 04.05.2012 r.), przy czym zastrzega się aby pierwszym dniem 
rozpoczęcia zajęć był 27 kwiecień 2012 r..  
b) aktywizacja zawodowa – warsztaty aktywizacyjne z trenerem doradztwa zawodowego mające na celu 
przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zakres tematyczny: autoprezentacja                
w sytuacji poszukiwania pracy, zwiększenie umiejętności zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy,               
w tym sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty w liczbie 45 godz. dydaktycznych zorganizowane             
w dni robocze, w wymiarze nie więcej niż 5 godz. dydaktycznych dziennie (przy czym zastrzega się aby zajęcia 
rozpoczynały się o godz. 11.00). Zajęcia powinny zostać zorganizowane maksymalnie 3 razy w tygodniu                     
w okresie od 18 czerwca 2012 r. do 05 lipca 2012 r.  
3. Termin realizacji zamówienia:  
a) warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej: od 27.04.2012 r. – 25.05.2012 r. 
b) warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej: od 18.06.2012 r. – 05.07.2012 r.  
4. Cena oraz min. 2-letnie doświadczenie w realizacji warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej                
i zawodowej uczestników projektu systemowego tj. osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,           
w tym niepełnosprawnych, stanowią jedyne kryterium oceny ofert.  
5. Inne istotne warunki zamówienia: Zajęcia powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego                
w tym zakresie trenera, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu 
aktywizacji społecznej i zawodowej.  
I. Wymagania: 
- Przedłożenie w składanej ofercie: programu warsztatów zawierającego liczbę godzin oraz szczegółowy zakres 
tematyczny, harmonogram zajęć określający dni realizacji, tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar. 
- Prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów: tj. dziennik zajęć zawierający: listę obecności, tematykę zajęć, 
raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem warsztatów z zakresu poruszanych 
zagadnień oraz po), monitoring i ewaluacja postępu uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów 
szkoleniowych, program zajęć edukacyjnych. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych warsztatów, ze 
wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz zdobycie wiedzy i 
umiejętności w obszarze poruszania się na rynku pracy. Oznaczenie dokumentacji prowadzonych działań, 
materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu warsztatów (wszystkie oznaczenia powinny zawierać logo  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz informację o współfinansowaniu  tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO 
KL).  



- Zapewnienie materiałów szkoleniowych (w formie papierowej) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do 
przyswojenia wiedzy oraz sprzętu dydaktycznego.  
- Zapewnienie tzw. przerw kawowych (zorganizowanie poczęstunku w formie: kawa, herbata, woda, ciastka) oraz 
ciepłego posiłku (obiad - ze wskazaniem dnia drugiego).  
- Zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, oznaczona zgodnie z wytycznymi 
projektów w ramach PO KL. Pomieszczenia w których odbywać się będą zajęcia powinny być przygotowane 
pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp, co należy potwierdzić oświadczeniem. Zastrzega się, aby 
zajęcia przeprowadzone zostały na terenie miasta Żarów (w/w oświadczenie należy dołączyć do oferty).  
II. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez 
siebie warsztaty. W przypadku przedłożenia oferty całościowej należy przedstawić odrębną kalkulację kosztów tj. 
odrębna oferta cenowa na warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej oraz odrębna na warsztaty z zakresu 
aktywizacji zawodowej.  
III. Warunki udziału: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do 
wykonywania zamówienia tj. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie 
Urzędy Pracy (ważny na 2012 rok), posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w organizowaniu w/w 
warsztatów (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), dysponuje osobami 
zdolnymi do przeprowadzenia warsztatów (kadra wykwalifikowana w tym zakresie – min. 2 letnia praktyka).              
W celu wykazania spełnienia warunków udziału do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

- aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy 
(ważny na 2012 rok) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem 

- wykaz wykonanych w tym zakresie warsztatów na przestrzeni minionych dwóch lat wraz                            
z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, listy intencyjne). 

- wykaz osób przewidzianych do realizacji każdego z warsztatów z min. 2 letnią praktyką w tym zakresie.  
6. Sposób przygotowania oferty. 
Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA” (zał. nr 3) 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania 
oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Szkolenia miękkie – WIP 2012”. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 
54, 58 – 130 Żarów), pokój nr 3, pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do OPS) lub faks. pod nr 748580745. 
Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2012 r. (czwartek) do godz. 15.30. 
 
 
                 12.04.2012 r. Marta Plizga  
         
           
 

 



            

                               
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik  Nr 3  do Regulaminu  udzielania 

          zamówień publicznych, których wartość nie 
          przekracza  wyrażonej  w  złotych  polskich  
          równowartości kwoty 14 tys. euro 

 

.......................................................................... 
 pieczęć oferenta 
 
 

OFERTA 

 
Do 

              ......................................................... 
              ......................................................... 
              ......................................................... 

                                               (nazwa jednostki) 
 

 Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Żarowie:  

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
     (wpisać przedmiot zamówienia) 
 
składamy ofertę następującej treści: 
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .......................................................................... zł. 

    Obowiązujący podatek VAT ......... % ........................................................................................... zł. 

    Cena brutto ................................................................................................................................... zł. 

    Słownie .............................................................................................................................................. 

    w tym (dotyczy robót budowlanych): 
    stawka robocza godziny 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. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP :....................... 

 

 
......................................................... 

          (podpis osoby upoważnionej) 
 
        

 


