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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie 

Ul. Trojanowskiego 1 

98-346 Skomlin 

gops_skomlin@post.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi 

przeprowadzenia cyklu kursów zawodowych dla potrzeb Projektu „Teraz My – aktywna integracja 

w gminie Skomlin” realizowanego przez Gminę Skomlin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Skomlinie na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi – Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

 

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego „Teraz 

My – aktywna integracja w gminie Skomlin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: 

 

1) CZĘŚĆ I 

 

40 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu zawodowego „Obsługa kas fiskalnych 

z podstawami obsługi komputera i fakturowaniem” dla 4 osób. 

 

2) CZĘŚĆ II 

 

67 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu zawodowego „Operator wózka widłowego” 

dla 1 osoby. 

 

3) CZĘŚĆ III  

 

176 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu zawodowego „Operator koparko – 

ładowarki” dla 1 osoby. 
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4) CZĘŚĆ IV 

 

150 godzin zajęć dydaktycznych w ramach kursu zawodowego „Pracownik administracyjno - 

biurowy” dla 2 osób. 

 

5. Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia 

 

6. Szczegółowe warunki usługi wspólnie dla części I, II, III, IV 

 

a) Przygotowanie szczegółowego programu, planu, harmonogramu oraz materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych; 

b) Realizację poszczególnych zadań przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i 

specjalistów w danej dziedzinie; 

c) Koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami; 

d) Bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia; 

e) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji 

kurów ściśle według wytycznych Zamawiającego; 

f) Zapewnienie wyżywienia w formie obiadów; 

g) Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników kursu; 

h) Wydanie uczestnikom kursu świadectw(certyfikatów) na zakończenie udział w danym 

kursie, a Zamawiającemu zaświadczenia o ukończenie kursu przez danego uczestnika. 

i) Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi. 

 

7. Inne istotne warunki realizacji zamówienia dla części I, II, III, IV: 

 

a) Zamówienie musi być prowadzone przez firmę szkoleniową: 

 Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych; 

 Z minimum 2 – letnim doświadczeniem w realizacji usług szkoleniowych; 

 Zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowych stanowiących 

przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. 

b) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda 

z części zamówienia jest autonomiczna i podlega niezależnej ocenie. 

 

8. Warunki w udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty: 

 

a) Wykonawca złoży ofertę cenową w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1(OFERTA) do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającego odrębne ceny brutto za 

poszczególne części zamówienia: 

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną z pieczątką jednostki szkoleniowej. 

 

9. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto za poszczególną część zamówienia. 

 

a) Wykonawca(y) określą cenę za przedmiot zamówienia dla każdej części osobno zgodnie 

z załączonym formularzem oferty zał. Nr 1. Podana w ofercie cena brutto dla każdej 

części musi być wyrażona w PLN. 

b) Wykonawca może podać tylko jedna cenę za daną część zamówienia. Oferty z cenami 

wariantowymi będą odrzucone. 
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c) Zamawiający nie odsyła złożonych ofert. 

d) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie 

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

 

 

 

 

Ofertę prosimy założyć osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą elektroniczną lub 

pocztą do dnia 14 lipca 2011r, do godz. 15
00

. 
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić 

napis Zapytanie ofertowe na kursy w ramach projektu „Teraz My – aktywna integracja w gminie 

Skomlin”. 
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