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Zapytanie ofertowe na przygotowanie i organizację szkoleń zawodowych  

 

Gmina Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie prosi  
o przekazanie oferty cenowej na usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych  dla 16 
uczestników i uczestniczek projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku 
pracy” II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

I.  Zamawiający: 
Gmina Pęczniew/ Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pęczniewie,  
ul. Główna 10/12 , 
NIP 8281359612 
tel. 43 678 17 49 

 
II . Program, Priorytet, Działanie 

Projekt pn. „Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

Oś IX Włączenie społeczne 
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym / Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 
III. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w 
trybie rozeznania rynku. Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku, Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r.poz.1579 ze zmianami.) 

 
IV. Przedmiot zamówienia 

Realizacja usług aktywnej integracji dla 16 uczestniczek i uczestników projektu, w tym: 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 

 
-  Kosmetyczka I i II stopień 100godz. dla 1 uczestniczki 
- Pomocnik hydraulik 100godz. dla 1 uczestnika 
- Opiekunka dziecięca 90godz. dla 2 uczestniczek projektu 
- Sekretarka / asystentka z obsługą urządzeń biurowych 80godz. dla 4 uczestniczek projektu 



- pomocnik mechanika pojazdów samochodowych 100godz. dla 1 uczestniczki i 2 
uczestników projektu.  
- pokojówka – obsługa hotelowa 90godz. dla 1 uczestniczki projektu 
- pracownik gospodarczy z obsługą wózków widłowych 100godz. dla 2 uczestników 
projektu. 
- kelner/barman – 90godz. dla 1 uczestnika projektu 
- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 70godz. dla 1 uczestniczki projektu.  

 
 

• Zakres merytoryczny szkoleń: 
 
- przeszkolenie 16 osób z końcowym egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji lub z 
procedurą nabycia kompetencji. 
- Wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacje lub kompetencje. 
- wypłata stypendium szkoleniowego proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkolenia. 
- zwrot środków podróży do i z miejsca szkolenia dla 16 uczestników w kwocie najtańszego 
biletu na danej linii autobusowej. 
- wyrobienie książeczek sanitarno – epidemiologicznych dla 4 uczestników projektu 
- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych   
 

• Zakres techniczny szkoleń: 
 
- termin realizacji szkoleń od 21.08.2018r. - 10.09.2018r. 
- wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi na terenie Powiatu Poddębickiego lub 
Powiatu Sieradzkiego z zabezpieczeniem miejsca z warunkami do świadczenia usług 
szkoleniowych, 
- całość dokumentacji winna być oznaczona zgodnie z wymogami promocji i informacji 
obowiązującymi we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na dzień podpisania umowy.  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu  

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, , znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia.  

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: Zamówienie nie może być 
udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym lub osobami upoważnianymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w , w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 



- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, 
pełnomocnika; 

- powiązanie w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia , opieki, kurateli. 

3) Oferenci zobowiązani są złożyć niżej wymienione dokumenty:  

- formularz ofertowy ( jego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ), 
podpisany przez Oferenta lub jego pełnomocnika 

- kserokopię za zgodność z oryginałem wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej dla 
danego woj.  

4) Dopuszcza się składanie ofert częściowych w podziale na jedna oferta – jedno lub 
więcej szkoleń zawodowych z zakresu z uwzględnieniem zwrotu kosztów podróży, 
stypendium szkoleniowego i wyrobieniem książeczki sanitarno – epidemiologicznej  
we wskazanych zawodach.   

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym etapie 
jego postępowania. Zamawiający nie ponosi kosztów sporządzenia oferty w w/w 
zakresie.  

VI. Kryteria oceny oferty  

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria: 100% cena 

 

Oferty cenowe należy nadsyłać do dnia 17.08.2018r. na adres Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Pęczniewie ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, e-mail: gopspeczniew@dot.pl 
lub faxem na nr 43 678 17 49. Osoba do kontaktu: koordynator projektu  Pani Katarzyna 
Bramowska – Rybczyńska tel. 501803486. 

 

       

Kierownik GOPS Pęczniew  

/-/ Wiesława Pawełczyk  


