ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr
164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług.
1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach Bramurze zaprasza do złoŜenia oferty
cenowej na przeprowadzenie szkolenia ,,Opiekun środowiskowy/opiekunka społeczna”
dla 12 osób, które ma na celu przygotowanie do wykonywania usług
opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób starszych i chorych, dla beneficjentów ostatecznych
projektu ,,Aktywizacja społeczno– zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura.

2. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia opiekun środowiskowy/
opiekunka społeczna w ramach projektu,, Aktywizacja społeczno –
zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy – Bramura współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
3. Termin realizacji zamówienia : 01.09.2009r. - 31.12.2009r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia : nie ma.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić naleŜy na załączonym druku „OFERTA”.
Ofertę sporządzić naleŜy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upowaŜnioną. W
przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie naleŜy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia opiekun środowiskowy opiekunka społeczna” Ofertę
złoŜyć moŜna osobiście u zamawiającego pok. nr 6, pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
06-210 Płoniawy-Bramura, pocztą elektroniczną na adres socjalni.ploniawy@gmail.com lub faksem pod
nr ( 029) 7178-043.
7. Termin złoŜenia oferty: ofertę złoŜyć naleŜy do dnia 21.08.2009 r., godz. 1600.

06 sierpnia 2009r., ElŜbieta Oleś
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot usługi dotyczy przeprowadzenia szkolenia zamkniętego na temat: ,,Opiekun środowiskowy /
opiekunka społeczna” dla 12 beneficjentów Projektu ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w
gminie Płoniawy-Bramura współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Warunki szkolenia ( w cenie szkolenia):
- miejsce szkolenia: wynajęta przez realizatora sala w Płoniawach Bramurze,
- czas trwania szkolenia: 01.09.2009r do 31.12.2009r 166 godzin teorii oraz 46 godz zajęć
praktycznych.
Tematyka szkolenia:
- warsztaty psychologiczno – aktywizujące, indywidualne konsultacje psychologiczne, doradztwo
zawodowe, cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem, postępowanie w przypadku choroby, higiena
chorego, zabiegi pielęgnacyjne, starość jako etap rozwoju, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
wiadomości o lekach ,praca z osobami niepełnosprawnymi, zasady żywienia, rodzaje diet.
- zamawiający zaleca, aby program szkolenia był zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i
modułowych programu szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez MPiPS.
program szkolenia winien być opracowany:
- w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i
uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz.U z 27 lutego 2006r z póź. zm.)
- komplet materiałów dla każdego uczestnika,
- prowadzenie dokumentacji związanych ze szkoleniem.

Zamawiający
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska

…………………………….
pieczątka oferenta

dnia ……………………

OFERTA
Do ……………………………….…..
nazwa jednostki
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164,
poz. 1163 z póź. zmianami), a
dotyczącego: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać przedmiot zamówienia)
Składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na cenę netto ………………………………… zł.
Obowiązujący podatek VAT ……% …………………………………………………. zł.
Cenę brutto ……………………………………………………………………………… zł.
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
w tym (dotyczy robót budowlanych):
stawka roboczogodziny 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.
Oświadczamy, Ŝe firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP………………………………..
………………………………………
podpis osoby upowaŜnionej

