
            

Chodel, 17.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL  -01/2013  

W związku z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel” w ramach  
Poddziałania  7.1.1.:  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 
społecznej  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  VII:  Promocja  Integracji 
Społecznej, Działanie 7.1.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji  współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zwracamy się z zapytaniem ofertowym 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel

NIP 717-12-60-929, REGON: 004170970
Tel.: 818277326, 818277327

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia  jest  przeprowadzenie  kompleksowej  usługi  szkoleniowej  na  rzecz  10 
klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu z zakresu:

1. Wsparcia  psychologicznego  i  zawodowego  oraz  usług  społecznych  „Trening  Umiejętności 
Społecznych” :

a) 40 godzin warsztatów grupowych – w formie treningu umiejętności społecznych opartego na 
procesie  grupowym  dla  10  klientów GOPS  w Chodlu  w wymiarze  5  dni  –  8  godz./osobę. 
Złożona  oferta  winna  zawierać  między  innymi  zagadnienia  z  zakresu:  zasad  skutecznego 
porozumiewania się: komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zasad konstruktywnych zachowań 
społecznych, technik doskonalenia zachowań asertywnych, autoprezentacji, stresu i możliwości 
radzenia  sobie  z  nim,  rozwiązywania  konfliktów  i  zasady  negocjacji.  Podczas  warsztatów 
należy zastosować m.in. następujące metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca w grupach, 
praca indywidualna na tle grupy.

b) 20 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych (10 osób x 2 godziny). 
c) 20 godzin (2 godziny x 10 osób)  indywidualnych konsultacji:  analiza potrzeb edukacyjno-

zawodowych  beneficjenta/beneficjentki  prowadzonych  przez  doradcę  zawodowego 
i zakończonych  wydaniem  pisemnego  Indywidualnego  Planu  Działania  dla  każdego  z  10 
klientów i klientek GOPS.

Po  przeprowadzonych  warsztatach  oraz  konsultacjach  indywidualnych  oferent  zobowiązany  jest 
wydać  zaświadczenia  10  uczestnikom  o  ukończonym  szkoleniu,  kserokopię  dziennika  zająć 
zawierającego  tematy  zajęć,  wymiar  godzin  oraz  listę  obecności  z  własnoręcznymi  podpisami  
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uczestników szkolenia  (mogą  one  stanowić  załącznik  do  dziennika  zajęć),  potwierdzenie  odbioru 
materiałów szkoleniowych i oferowanych usług. 

Wykonawca  zapewni  przeprowadzenie  stosownych  badań  dla  uczestników  projektu  –  w  formie 
ankiety ewaluacyjnej.

2. W ramach warsztatów grupowych – Trening Umiejętności Społecznych  oferent winien zapewnić 
uczestnikom:

- odpowiednie warunki  lokalowe-  sale  szkoleniowe przystosowane pod względem sanitarnym,  
przeciwpożarowym i BHP, dostosowane do liczby uczestników z odpowiednią liczbą miejsc  
i krzeseł tj. stolików i krzeseł , z urządzeniami projekcyjnymi typu projektor, ekran projekcyjny 
lub tablica i interaktywna, flipchart,

- materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, skrypt), 
- serwis kawowy, 
- obiad, 
- ubezpieczenie NW oraz 
- zwrot kosztów dojazdu beneficjentom.

3. W ramach modułu autoprezentacji  oferent winien zapewnić każdemu uczestnikowi warsztatów 
indywidualną  konsultację  stylisty/wizażysty zakończoną sesja  fotograficzną METAMORFOZY 
i wydaniem dwuzdjęciowego albumu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia  przez  Wykonawcę,  części  zamówienia 

podwykonawcom. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia 

kursantów – na każdym jego etapie.
8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80-500000-9 Usługi szkoleniowe

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
Usługa musi zostać wykonana w okresie od 06 maja 2013r. do 31 sierpnia 2013r. 

IV.  Wymagania wobec Wykonawcy usługi:
Oferent powinien przedłożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Oferenta:

1)Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo o wpisie  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

2)Wykaz  osób,  którymi  będzie  dysponował  Wykonawca  m.in.  osobami  posiadającymi  
doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych (rolników).

3)Nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do dokumentowania  wykonanych  usług  zgodnie 
z wymaganiami  dotyczącymi  realizacji  projektów finansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę Oferenta.

2. Adres Oferenta, numer telefonu, adres e-mail oraz nr NIP. 

3. Cenę oferty przedstawioną jako cena brutto za 1 uczestnika zajęć oraz cenę całkowitą brutto. Cena 
wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.

6. Program prowadzonych zajęć.

7. Dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry szkoleniowej (dyplomy, CV)

8. Ponadto zaleca się spięcie trwałe wszystkich dokumentów, załączeniu spisu treści ofert, ułożenie 
wszystkich  wymaganych  dokumentów  zgodnie  z  kolejnością  podaną  w  spisie  treści  oferty  oraz 
ponumerowanie wszystkich stron oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe nr POKL-1/2013” w terminie do dnia 06.05.2013 r. do godz. 12.00 w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel, pokój nr 1 osobiście lub 
drogą pocztową na powyższy adres.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2013r. o godz. 12.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Chodlu.
3.  Ocena  ofert  zostanie  dokonana  w  dniu  06.05.2013r.  Wyniki  oceny  i  informacja  o  wyborze 
najkorzystniejszej  oferty,  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Chodlu www.gopschodel.pl oraz przesłane do każdego oferenta drogą elektroniczną na 
wskazany w ofercie adres e-mail. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta. 
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień, dotyczących treści  
złożonych ofert. 
VII OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
- Wykształcenie i doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie na podstawie przedłożonego CV
- Cena brutto w przeliczeniu na 1 uczestnika zajęć
- Program prowadzonych zajęć

Dodatkowych informacji udzielają: Zuzanna Ceran, drogą mailową: gopschodel@op.pl

*Załączniki:
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Załącznik nr .1 Formularz oferty
Załącznik Nr. 2 
Załącznik Nr.3 
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Załącznik Nr 1

…………………… 

pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

 W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia wsparcia psychologicznego i zawodowego oraz 
usług społecznych: „Trening Umiejętności Społecznych” beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chodlu składam ofertę:

1. Ofertę wykonania usług szkoleniowych za cenę całkowitą (netto/brutto):

Oferta na rok 2013
CENA OFERTOWA 
BRUTTO ZA 1 osobę 
szkolenia (Trening 
Umiejętności Społecznych, 
40 godz.)

……………………………………….  złotych

(słownie: ……………………………………...

…………………………………………….zł)

CENA OFERTOWA 
BRUTTO ZA 1 osobę w 
indywidualnych 
konsultacjach 
psychologicznych (2 godziny 
dla każdej z 10 osób)

…………………………………………złotych

(słownie : ……………………………………..

……………………………………………….zł )

CENA OFERTOWA 
BRUTTO ZA 1 osobę w 
indywidualnych 
konsultacjach analiza potrzeb 
edukacyjno-zawodowych BO 
(2 godziny dla każdej z 10 
osób wraz z wydaniem 
Indywidualnego Planu 
Działania)

…………………………………………złotych

(słownie : ……………………………………..

……………………………………………….zł )
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2. Oświadczam, że podana cena BRUTTO w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczam, że udzielam  ……… dniowy termin płatności faktur. Oświadczam, że 
zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą zajdą jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji  przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty,  natychmiast  
poinformuję o nich Zamawiającego.

5. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……. stronach.

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w w/w postępowaniu :

Do oferty załączam następujące dokumenty :

1………………………………………………………………..

2………………………………………………………………..

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………..

5………………………………………………………………..

6………………………………………………………………..

7………………………………………………………………..

8………………………………………………………………..

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

   Miejscowość dnia                                                                    Data i podpis Wykonawcy
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Załącznik  Nr 2

………………………………………..

Pieczątka oferenta

OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................................

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

    

1. W  związku  z  ubieganiem  się  o  udzielenie  zamówienia  na  zorganizowaniu 
i przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej na rzecz 10 klientów Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Chodlu  z  zakresu:  Wsparcia  psychologicznego 
i zawodowego  oraz  usług  społecznych  „Trening  Umiejętności  Społecznych”.  Projekt 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja 
integracji  społecznej,  Działanie  7.1.  Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji, 
Poddziałanie  7.1.1.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  Ośrodki 
Pomocy  Społecznej,  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Dysponuję  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia.
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

Data: .......................................

(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3

………………………………………

Pieczątka oferenta

OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy: ......................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na zorganizowaniu i przeprowadzenie 
kompleksowej  usługi  szkoleniowej  na  rzecz  10  klientów  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Chodlu  z  zakresu:  Wsparcia  psychologicznego  i  zawodowego  oraz  usług 
społecznych „Trening Umiejętności Społecznych”. Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. 
Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.1.  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

(KADRA ZAANGAŻOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA)

Lp. Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie zawodowe

w zakresie usług będących 
przedmiotem zamówienia

Data: ............................................. ..................................................................................

(podpis osoby upoważnionej)
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