Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: -POKL.07.01.01-14-056/08-00
Płoniawy-Bramura, dn. 14.06.2010r.
L.dz. OPS –POKL.4081/3/2010

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy- Bramura)
działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ) informuje
o realizowaniu postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro, jednocześnie:
ZAPRASZA

.............................................................................
(NAZWA FIRMY)
do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia warsztatów
psychologiczno- aktywizujących dla 14 osób będących podopiecznymi OPS Płoniawy- Bramura w
ramach realizacji projektu pt.: „Aktywizacja społeczna zawodowa bezrobotnych w gminie
Płoniawy – Bramura”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 1
do niniejszej oferty.
2. Planowany termin wykonania zamówienia: lipiec 2010 i listopad 2010.
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 30/06/2010 z oznaczeniem na kopercie:
„OFERTA na przeprowadzenie,, Warsztatów psychologiczno-aktywizujących ”.
Zamawiający zaleca, by koperta była szczelnie zamknięta, co ma uniemożliwiać jej dekompletację.

• Biuro Projektu:Osrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach –Bramurze
06-210 Płoniawy-Bramura 83 tel.(29)7178 962 •
www.ploniawy-bramura.ol/e-mail:socjalni.ploniawy@gmail.com •
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do oferty:
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
Formularz ofertowy – zał. nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 3
Oświadczenie oferenta o współpracy ze specjalistami w zakresie określonym w opisie
przedmiotu zamówienia – zał. nr 4
5. Szczegółowy program szkolenia – zał. Nr 5

Z poważaniem
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska

14.06.2010 r Sprawę prowadzi:
Asystent Koordynatora
Elżbieta Oleś
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Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: -POKL.07.01.01-14-056/08-00

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów psychologiczno
aktywizujących dla 14 osób będących podopiecznymi OPS Płoniawy- Bramura.

-

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1) Wysokość sumy ofertowej - cena zaoferowana przez Wykonawcę za którą
Zamawiający przyzna 90 pkt. – 90%
2) Doświadczenie Wykonawcy w pracy z osobami bezrobotnymi za które
Zamawiający przyzna 5 pkt. – 5%
3) Kwalifikacje kadr wytypowanej do przeprowadzenia zajęć przez Wykonawcę – za
które Zamawiający przyzna 5 pkt. – 5%

Wykonawca zobowiązuje się złożyć następujące dokumenty:
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym
załącznik nr 3.
3. Oświadczenie oferenta o współpracy ze specjalistami w określonym w opisie przedmiotu
zamówienia zakresie wg wzoru stanowiącym załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Dokument poświadczający, że oferent uprawniony jest do szkolenia z zakresu będącego
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (np. KRS, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej).
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Pozostałe informacje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tematyka szkolenia :
Zasady komunikacji interpersonalnej(werbalna i niewerbalna),mocy ciała.
Terminy zachowań asertywnych.
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem.
Instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach wymagających interwencji.
Wykonawca powinien dołożyć należytej staranności nad prawidłową realizacją
warsztatów psychologiczno- aktywizujących.
Wykonawca powinien przeprowadzić zajęcia na terenie powiatu Maków Mazowiecki.
Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowo – dydaktyczne niezbędne do prowadzenia
warsztatów
Wykonawca zapewnia odpowiednią infrastrukturę techniczną do przeprowadzenia
warsztatów.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać monitoringu i ewaluacji szkolenia i przedstawiania
raportów Zamawiającemu.
Czas szkolenia to 54 godziny, w tym po 1 godz. na spotkania indywidualne tj.14 godzin.
Wykonawca ubezpieczy Uczestników na czas realizacji szkolenia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska

14.06.2010r Sprawę prowadzi:
Asystent Koordynatora
Elżbieta Oleś
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Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: -POKL.07.01.01-14-056/08-00
Załącznik Nr2

Nazwa i adres oferenta:
…………….., ………………….
/miejscowość, data/

OPS PŁONIAWY -BRAMURA
PŁONIAWY- BRAMURA 83A
06-210 PŁONIAWY -BRAMURA
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ( zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ) oferuję
wykonanie przedmiotowego zamówienia:

LP

Nazwa

Poz.
jednostkowa

1

2

3

1.

1 osoba

Liczba
osób

Kwota
netto

Stawka
vat

Łączna kwota
stanowiąca iloczyn
poz. 4-5

4

5

6

14 osób

RAZEM

Łączna suma oferty liczona według powyższego wyliczenia dla 14 osób :
…..……………………………………….zł netto ……………………………..zł brutto
słownie: (…………………………………………………………..............................)
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1) Zaoferowana kwota jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom
z zamawiającym.
2) Oświadczam, że nie będę żądał dodatkowego wynagrodzenia za konsultacje ze
specjalistami z innych dziedzin.

__________________________________
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: -POKL.07.01.01-14-056/08-00
Załącznik nr 3

Nazwa i adres oferenta:
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenia szkolenia
zawodowego z zakresu „Warsztaty psychologiczno –aktywizujące ” dla 14 osób będących
podopiecznymi OPS Płoniawy -Bramura oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki:
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/my potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia;
3. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art.
24, ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

dnia ................. 2010 r.

__________________________________
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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Projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych

w gminie Płoniawy-Bramura”
Nr umowy: -POKL.07.01.01-14-056/08-00

Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany .......................................................... oświadczam, że w ramach
prowadzonej przeze mnie praktyki zawodowej korzystam z konsultacji specjalistycznych z
………………….: ( prośba o uzupełnienie nazw )

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

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

__________________________________
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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