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K. 2621.2.2014                                                                       Strzelce Wielkie, dnia 29.12.2014 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich w ramach procedury rozeznania 

rynku zaprasza do przesyłania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu warsztatów i 

szkoleń zawodowych dla 29 uczestników projektu systemowego ,, Aktywizacja społeczno- 

zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie’’, 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 w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wstępny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym dokumencie  

(załącznik Nr 1). 

 

Szacunkową kalkulację kosztów prosimy sporządzić na załączonym formularzu cenowym z 

podaniem cen netto i brutto (załącznik Nr 2). 

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacunkowej kalkulacji kosztów wyłącznie w wersji 

elektronicznej do 5 stycznia  2015 roku do godz. 12.00 na adres  gops.strzelce@post.pl . 

dodatkowych informacji udziela : Mirosława Oracz tel. 034 311 07 78, adres email: 

gops.strzelce@post.pl  

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca planowanej 

usługi zostanie wyłoniony w trybie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych równowartości kwoty 30 000 euro- 

zgodnie z  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz 907 z póżn. zm). 

                                                                                          Kierownik GOPS  w Strzelcach Wielkich 

                                                                                                                 Mirosława Oracz 
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K.2621.2.2014                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 

 

L.p Tytuł Planowany 

termin 

Usługi dodatkowe poza 

usługi wyspecyfikowane 

w opisie przedmiotu 

zamówienia 

Liczba godzin/dni Liczba grup 

szkoleniowych / 

liczba 

uczestników 

1. Kurs magazyniera, 

fakturzysty z obsługą 

kas fiskalnych 

Luty 2015 catering (przerwy kawowe) 11 dni (88 godzin: 8 

godzin dziennie)  

1 grupa x 10 

osób 

2. Kurs ABC działalności 

gospodarczej z 

podstawami małej 

księgowości 

Luty 2015 catering (przerwy kawowe) 4 dni (30 godzin: 8 

godzin dziennie) 

1 grupa x 12 

osób 

3. Zajęcia indywidualne 

z doradcą 

zawodowym 

Luty, marzec 

2015r 

catering (przerwy kawowe) 5 godzin x10 

uczestników (po 5 

godzinie dla każdego 

uczestnika) –  zajęcia 

indywidualne 

1 grupa x 10 

osób 

4. Warsztaty 

kompetencji 

psychospołecznych 

 Marzec 2015r catering (przerwy kawowe) 4 dni (30 godzin: 8 

godzin dziennie) 

1 grupa x 10 

osób 

 

5. Kurs minimum 

sanitarnego wraz z 

kompletem badań 

lekarskich i 

specjalistycznych 

 Luty 2015r catering (przerwy kawowe, 

obiad) 
3 dni ( 24 godziny; 8 

godzin dziennie ) 

1 grupa x 10 

osób 

6. Kurs dla kierowców 

wózków jezdniowych 

z napędem 

silnikowym 

 Kwiecień 2015r catering (przerwy kawowe, 

obiad), transport uczestników  

na miejsce szkolenia 

8 dni (59 godzin;  

8 godzin dziennie) 

1 grupa x3 osoby 

7 . Kurs kucharz małej 

gastronomii 

kwiecień- maj 

2015r. 

catering (przerwy kawowe, 

obiad), transport uczestników  

na miejsce szkolenia 

8 dni (60 godzin: 8 

godzin dziennie) 

1 grupa x 7 osób 
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K.2621.2.2014                                                                                                                                 Załącznik nr 2 

Formularz oferty wstępnej 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń zawodowych dla 29 uczestników 

projektu systemowego ,, Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Strzelce Wielkie’’, 

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 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Nazwa wykonawcy : ..................................................................................................................... 

Adres : ............................................................................................................................................ 

Telefon : ......................................................................................................................................... 

Email : ............................................................................................................................................ 

Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zaproszenia 

Koszt warsztatów i szkoleń  ............................. (netto), .............................. (brutto)* 

/Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź/ 

 

Lp.  TAK NIE 

1. Posiadanie przez instytucję szkoleniową 

odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

dydaktycznej 

  

2. Posiadanie przez instytucję szkoleniową 

odpowiednio wyposażonej w środki 

dydaktyczne bazy lokalowej 

 

  

3. Posiadanie przez instytucję szkoleniową 

potwierdzenia ukończenia szkolenia i 

uzyskania kwalifikacji 

  

4. Posiadanie przez instytucje szkoleniowa wpisu 

do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy 

  

 

                                                                                       ............................................................. 
        /podpis osoby upoważnionej/      

 
  *Wykonawca wypełnia pole dotyczące ceny, zgodnie ze statusem na dzień składania oferty.   


