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Żytno , dnia 09.02.2015 r 

 

Zapytanie ofertowe  

Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) 

 W związku z realizacją projektu pn.” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno .” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie zaprasza do złożenia oferty na 

przeprowadzenie dla 5  osób (5 kobiet)  warsztatów psychologicznych, indywidualnych  

konsultacji  psychologicznych , indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz szkoleń 

zawodowych tj. nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wag elektronicznych dla 3 

osób(3 kobiety) ,  opiekun osób starszych  dla 2 osób ( kobiety) oraz  prawo jazdy kat.B    dla  3  

osób   

W skład usługi wchodzą: 

 

1. Warsztaty psychologiczne grupowe dla 5  osób w wymiarze  20 godzin –trening umiejętności 

psychospołecznych , komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem  .  

2. konsultacje indywidualne z psychologiem dla  5 osób po  5h/os  - 25 godzin (zdiagnozowanie i 

rozwiązywanie własnych problemów życiowych, przełamanie poczucia bezradności i lęku, 

rozbudzenie motywacji i aktywności beneficjenta w celu zmiany swojej sytuacji)  

3. Warsztaty grupowe  aktywnego poszukiwania pracy dla 5 osób w wymiarze – 20 godzin( 

informacja na temat rynku pracy i umiejętności poruszania się po nim, zasady redagowania CV 

oraz listu motywacyjnego, metody poszukiwania pracy, informacja o ofertach  pracy na rynku 

pracy)  

4. Poradnictwo, indywidualne konsultacje  z doradcą zawodowym dla 5 osób (5h/os) – 25 

godzin( mocne i słabe strony beneficjenta , określenie  predyspozycji zawodowych , 

przygotowanie indywidualnego planu działania do podjęcia aktywności zawodowej ). 

 

5. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych, terminali 

płatniczych oraz fakturowanie) – dla 3 osób ( kobiety) w wymiarze ok. 100 godzin dla 1 os. 

  

 Zakres tematyczny: ogólne przepisy bhp związane z praca sprzedawcy, najważniejsze przepisy 

związane ze sprzedażą towarów i usług,  obsługa klienta, umiejętność rozwiązywania konfliktów,  

techniki sprzedaży, współpraca w zespole, budowanie wizerunku firmy, usługi bankowe, rodzaje i 

budowa kas fiskalnych,   rodzaje i budowa wag elektronicznych, praktyczna nauka obsługi kas 

fiskalnych i wag elektronicznych oraz terminali płatniczych ,gospodarka magazynowa, fakturowanie. 
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6. Opiekun osób starszych  dla 2 osób, minimum 70 godzin dla 1 os. (w tym  40 godzin zajęć   

praktycznych)  

Zakres tematyczny: zadania opiekuna osób starszych, formy opieki , proces starzenia się organizmu, 

choroby wieku starczego ,psychologiczne aspekty starzenia się , postawa wobec uczuć i sposobu 

zachowania się osoby pielęgnowanej, problemy opieki osób starszych   i chorych, pielęgnacja chorych 

profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji, 

wybrane zagadnienia z farmakoterapii, zasady żywienia osób chorych i starszych,. 

  

7. Kurs prawa jazdy kat.B dla 3 osób    

   (dla 1 os. 30 godzin zajęć teoretycznych  i 30 godzin zajęć praktycznych) w skład ceny     

    wchodzą koszty materiałów dydaktycznych, opłacenie 1 egzaminu końcowego ,    

    sfinansowanie  niezbędnych badań lekarskich .  

 

Przyjmuje się, że 1 godzina zajęć teoretycznych  = 45 minut a praktycznych 60 min.. 

Wykonawca powinien zapewnić: 

 kadrę trenerską do każdej z w/w usług,  

 materiały szkoleniowe oraz notatnik i długopis dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu oraz 

dodatkowo po 1 takim komplecie do każdej z w/w usług dla osoby monitorującej przebieg zajęć, 

 przygotowanie i wydanie zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów potwierdzających nabycie 

określonych kwalifikacji i ukończenie udziału w każdej z w/w usług, 

 ubezpieczenie od NNW uczestników/uczestniczek projektu, 

 cateringu w każdym dniu przeprowadzania zajęć grupowych oraz w każdym dniu przeprowadzania 

szkoleń zawodowych  w postaci 1 gorącego posiłku (drugie danie wraz z napojem) oraz 2 przerw  

(kawa, herbata, sok, woda mineralna, ciastka, owoce) a w przypadku zajęć indywidualnych (kawa, 

herbata, sok, woda mineralna, ciastka, owoce)  

 zorganizować i sfinansować stosowne  badanie lekarskie, 

 szkolenia powinny się  odbywać  na terenie gminy Żytno. Szkolenia mogą odbywać  się  w budynku 

Urzędu Gminy w Żytnie – sala narad ( nieodpłatnie).  

 w przypadku zorganizowania szkolenia poza terenem Gminy Żytno wykonawca powinien zapewnić 

transport uczestników  na szkolenia w obie strony lub zwrot kosztów   dojazdu uczestników na 

zajęcia do państwa instytucji ( 1 osoba Załawie,  2 osoby Maluszyn , 1 osoba Sekursko,1 osoba 

Grodzisko ,  ), 

 

 przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć ( listy obecności, dziennik zajęć 

,harmonogram zajęć , przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i końcu 

szkolenia, pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych, wszystkie dokumenty musza być 

zaopatrzone w logotypy UE i POKL,  ). 

 przedłożenie harmonogramu zajęć przed podpisaniem umowy 
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Dodatkowe informacje: 

Termin realizacji usługi od  10.03.2015 r.  do 15.06.2015 r 

 

Warunki udziału w postępowaniu  

 1.Posiadanie wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 2.Posiadanie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka    

    województwa  w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 3.Doświadczenie w realizacji projektów EFS poprzez załączenie – 3 szt. referencji.  

   

Kryteria oceny oferty: 

1.Podstawowym kryterium jest  cena brutto /netto za  realizację całego zadania oraz wpis do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Preferowane  jest  doświadczenie w realizacji 

projektów z EFS.  

 

Informacje o formalnościach. 

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający zwiększy tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty. 

  

Zwracam się z prośbą o podanie ceny netto i brutto za realizację całego zamówienia w rozbiciu na 

poszczególne zadania wg załączonego formularza ofertowego.  

Uprzejmie proszę o złożenie  oferty wg załączonego formularza  ,  osobiście lub za pośrednictwem 

poczty w kopercie opatrzonej napisem „ Oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym     w Gminie Żytno” 

w 2015 r. Nie otwierać przed 24 lutego 2015 r. przed godziną 14. na adres Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żytnie ul.Krótka 4, 97-532 Żytno ,w  terminie do 24.02.2015 r. do godz. 14:00  

Oferent zostanie powiadomiony o wyborze  jego oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną . 

 

Osoby upoważnione do kontaktu : zamawiający wyznacza do udzielania wyjaśnień Panią Anetę 

Jędrzejczyk – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie. 

 

       Koordynator projektu  

          Halina Woldan  
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FORMULARZ   OFERTOWY 

 

1.Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………… 

2.Adres wykonawcy……………………………………………………………………………..  

3.NIP …………………………………………………………………………………………… 

4.W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09 lutego 2015 r . oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa usługi Cena 

netto  

Cena 

brutto 

1. Warsztaty psychologiczne dla grupy 5 osób  - 20 godzin    

2. Konsultacje indywidualne z psychologiem  5 os. x 5 godz. / 1 osobę  (łącznie  25 

godz.) 

  

3. Warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy dla 5 osób- 20 godzin    

4. Poradnictwo, indywidualne konsultacje  z doradca zawodowym 5 os. x 5 godz. / 1 

os. ( 25 godzin)  

  

6. Nowoczesny sprzedawca (z obsługą kas fiskalnych i wag elektronicznych, terminali 

płatniczych, fakturowanie ) – dla  3 osób ( kobiety) w wymiarze ok. 100 godzin dla 

1 os. 

  

7. Opiekun osób starszych  dla 2 osób (kobiety) minimum 70 godzin dla 1 os. w tym ( 

40 godzin zajęć   praktycznych)  

  

10. Kurs  prawa jazdy kat.B dla 3 osób ( 30 zajęć teoretycznych + 30 godz. zajęć 

praktycznych, badania lekarskie , opłata za egzamin)  

  

 Razem:   

 

5.Oświadczam , że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń . 

6.Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………………. 

7.Na potwierdzenie spełnienia wymogów załączam następujące dokumenty : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………                                                                 ……………………….. 

 Data                   Dane osoby upoważnionej  
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