
 

 

 

 

 

 

Nasz znak: GOPS.271.08.2018     Pęczniew, dn.03.08.2018r. 

 

 

Gmina Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie prosi  

o przekazanie oferty cenowej do szacowania ceny 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. Szczegóły zamówienia 

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

 „Przygotowanie i organizacja szkoleń zawodowych dla 16 uczestniczek  

i uczestników projektu. Zadanie z wliczonymi kosztami stypendium szkoleniowego” 

 
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.   

- 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 20.08.2018r. do 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.  

 

Oferty cenowe do szacowania należy nadsyłać do dnia 08.08.2018r. 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. 

 

      Z poważaniem 

 

 Kierownik GOPS 

Pęczniew 

/-/ Wiesława Pawełczyk 

 


