
                                

Projekt TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA – AKTYWNOŚĆ – PRACA  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec,  

tel. 510396750, 75 77-11-049,  75 77-12-144, fax. 75 77-12-508, 

adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 

MGOPS/121/2011/POKL/7.1.1        Węgliniec, dn. 28.11.2011r. 
 
 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z siedzibą w  Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 

tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 
 

 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
 
 
 

ZAPRASZA  
 

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. 
Świadczenie usług w zakresie szkoleń zawodowych w ramach Projektu TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA- 
AKTYWNO ŚĆ- PRACA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty fax-em na nr (075) 77 
12 508  
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie. 
1.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,  przy czym częścią zamówienia jest realizacja jednego 
zadania. 
1.5 Oferty złożone na część mniejszą niż realizacja danego zadania zostaną odrzucone jako sprzeczne z zaproszeniem do złożenia 
oferty cenowej. 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług w zakresie kursów zawodowych: 
Zadanie nr 1 
2.1. Szkolenie zawodowe – Pomoc kuchenna – 1 osoba – 60 godz. Teorii i praktyki. Cel szkolenia: przygotowanie do 
wykonywania różnych czynności związanych z przygotowaniem i wstępną obróbką artykułów spożywczych. 

Przykładowa tematyka zajęć: obowiązki  pomocy kuchennej, elementy etyki zawodowej, obsługa klienta, podstawowe 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy żywienia człowieka, obróbka artykułów spożywczych, przygotowywanie 
półproduktów, przygotowywanie niektórych dań i potraw. Czynności porządkowe: - utrzymywanie czystości naczyń, , narzędzi 
oraz zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa  domowego, mebli (stołów, blatów), oraz pomieszczeń kuchennych i zaplecza 
gastronomicznego 
  Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe oznaczone logo POKL EFS, bufet kawowy, badanie ankietowe uczestników 
dot. oceny szkolenia. 
Zadanie nr 2 
2.2. Szkolenie zawodowe – Kurs spawacza (metoda MIG, MAG) przeprowadzony zgodnie wytycznymi Instytutu 
spawalnictwa Nr W-07/IS-17 – 2 osoby. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.  
  Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe oznaczone logo POKL EFS, bufet kawowy, badanie ankietowe uczestników 
dot. oceny szkolenia. 

 
2.3 Szkolenia powinny odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w terminach ustalonych z Zamawiającym. 
2.4 Zamawiający bezpłatnie udostępni salę Wykonawcy usługi (mowa o zajęciach teoretycznych)znajdującą się w miejscowości 
Węgliniec. Wykonawca powinien dysponować zapleczem technicznym (rzutnik, ekran, flipchart, sprzęt multimedialny, itp.).  
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2.5 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w liczbie sztuk odpowiadającej 
ilości uczestników szkolenia + 1 sztuka do dokumentacji projektowej. Materiały powinny być opatrzone logotypami EFS  
i POKL, zgodnie z Wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.  
2.6 Wykonawca zobowiązuje się wystawić certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Certyfikaty/zaświadczenia 
powinien być opatrzony logotypami EFS i POKL, zgodnie z Wytycznymi oznaczania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.  
2.7 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy wyników badania ankietowego w formie raportu.  
 
III. Wykonawca powinien: 
3.1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
3.2 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia 
3.3 znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
3.4 zapewnić warunki lokalowe i techniczne dla osób biorących udział w kursach zawodowych i wyposażyć sale szkoleniowe  
w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu 
kursów,  
3.5 zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia 
 
IV. Wykonawca dołączy do oferty: 
4.1 aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wczesnej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 
4.2 zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej o wpisie do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
4.3 wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia oraz zakres wykonywanych przez nich czynności. 
4.4 opracowany program szkoleń , który musi zawierać: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia 
(ilość godzin praktycznych i teoretycznych), miejsce szkolenia 
 
V. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2011r. 
 
VI. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
     
 Cena-  100%. 
 
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
    W cenę należy wliczyć m.in.: 
7.1  wartość usług, 
7.2  koszty transportu , 
7.3  obowiązujące podatki (w tym VAT), 
7.4  oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami 
7.5  upusty i rabaty 
7.6  koszt wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu, 
7.7  koszt egzaminu po ukończeniu kursu 
7.8  koszt wymaganych badań lekarskich 
7.9  koszt wynajmu i przygotowania pomieszczeń 
7.10 koszt ubezpieczenia 
7.11 koszt cateringu  
 
VIII . Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej 
trwania, 
 
IX. Miejsce i termin złożenia oferty: 
9.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. do godz.13.00. 
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9.2 Oferta złożona  po terminie podanym w pkt. 9.1 nie będzie rozpatrywana, przez Zamawiającego. 
9.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 
 
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : 
- Anna Ząbkowska  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, ul. Sikorskiego 40,  tel. 792 540 186, (075) 77 
12 552 wew. 41. 
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……………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

………………………………… 
………………………………… 
(nazwa i adres zamawiającego) 

 
OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

Świadczenie usług w zakresie szkoleń zawodowych w ramach Projektu TY TEŻ POTRAFISZ! MOBILIZACJA- 
AKTYWNO ŚĆ- PRACA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia 
 
Zadanie 1  Szkolenie zawodowe – Pomoc kuchenna: 
cena netto .................................. słownie (...........................................................................................................................) 
cena brutto ................................. słownie (...........................................................................................................................) 
 
Zadanie 2 Szkolenie zawodowe – Kurs spawacza: 
cena netto .................................. słownie (...........................................................................................................................) 
cena brutto ................................. słownie (...........................................................................................................................) 
 
 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu. 
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku  

przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach. 
4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Załącznikami do oferty są: 
 

         …………………………………… 

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

                       …………....…………………….. 
   (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 


