Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wykonawców działań
w projekcie systemowym – przeprowadzenie warsztatu gastronomicznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku poszukuje Wykonawców działań
zaplanowanych w ramach projektu systemowego „Aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” współfinansowanego ze środków UE.
Poniżej zapytanie ofertowe, które będzie podstawą do wyboru Wykonawcy działania
realizowanego w ramach projektu.
W razie niejasności informacji udziela pracownik socjalny Barbara Elert tel. 63 246 21
39 w godzinach 7.30-15.30.
Projekt „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym szansą na nowe życie”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kurpińskiego 6
62-511 Kramsk

Kramsk, dn. 20.06.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest organizacja i przeprowadzenie warsztatu gastronomicznego,
organizowanego przez GOPS w Kramsku w ramach projektu systemowego „Aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” –współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Wielkość i zakres zamówienia: przeprowadzenie 32 godzinnego warsztatu
gastronomicznego dla grupy 20 osób – Beneficjentów projektu systemowego.
Celem kursu będzie nabycie wielu cennych umiejętności przydatnych w przygotowywaniu
przyjęć okolicznościowych. Kurs będzie się składał z 2 modułów szkoleniowych:
- Zdrowo jeść – długo żyć, czyli zdrowe odżywianie w praktyce – szkol. będzie zawierało
m.in. takie zagadnienia jak: sposoby przygotowywania zdrowych posiłków, wybór
odpowiednich produktów, wartości odżywcze składników pokarmowych, przykładowe
posiłki dietetyczne, przepisy. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak dobierać produkty,
przygotowywać oraz komponować posiłki tak aby były źródłem zdrowia, wspomagały pracę
organizmu, jednocześnie dając przyjemność z jedzenia.
- Artystyczna aranżacja imprez okolicznościowych – szkolenie będzie obejmował zajęcia
z dekorowania stołów (układnie serwetek, kompozycji kwiatowych) na przyjęcia takie jak:
uroczyste obiady, imieniny, rocznice, święta itd. Będzie zawierał praktyczne zajęcia
w zakresie artystycznego i pomysłowego zdobienia oraz podawania potraw. Dzięki
warsztatom uczestnicy zdobędą wiedzę w dziedzinie całej aranżacji przyjęć organizowanych
nie tylko w gronie rodzinnym.
Zakończenie udziału w warsztacie potwierdzone w postaci certyfikatu/zaświadczenia
oznaczonego logo Unii Europejskiej oraz Kapitału Ludzkiego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

oraz zawierającego informację o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Doświadczenie w wykonywaniu przedmiotu zamówienia: mile widziane kilkuletnie
doświadczenie i wiedza w zakresie gastronomicznym.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: lipiec – sierpień 2013r. w Kramsku
5. Okres gwarancji: nie dotyczy
6. Miejsce i termin złożenia oferty: osobiście lub drogą pocztową na adres Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk lub na adres
mailowy zamawiającego: opskramsk@pomost.poznan.pl do godziny 15.30 dnia 05 lipca
2013r.
7. Warunki płatności: po przeprowadzeniu warsztatów, przedłożeniu niezbędnej
dokumentacji i po dostarczeniu Zamawiającemu rachunku nastąpi zapłata na konto
wskazane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej jednak niż w ciągu 7 dni po
wpłynięciu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na konto Zleceniodawcy środków
transzy dotacji rozwojowej na realizację projektu.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kierownik GOPS w Kramsku
Andżelika Łoś, pracownik socjalny Barbara Elert.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, musi
obejmować całość zamówienia z kalkulacją ceny za warsztaty, nie dopuszcza się składania
ofert częściowych.
10. Oferta powinna zawierać:
o Nazwa wykonawcy
o Adres wykonawcy:
o NIP
o Regon
o Nr rachunku bankowego
o Program warsztatów – dokładny opis.
o Cena brutto oferty: (określić brutto w odniesieniu do całości kursu/szkolenia lub
do jednego uczestnika kursu/szkolenia lub cena za godzinę/całość warsztatu
brutto, powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować przedmiot
zamówienia)
o Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia
o Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
o Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji do
wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia
o Oświadczenie
o
okresie
zatrudnienia
(doświadczenie
zawodowe
z wyszczególnieniem miejsc i okresów zatrudnienia).
o Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu
do niego zastrzeżeń.
o Data oferty oraz imię i nazwisko osoby składającej ofertę
11. Kryteria wyboru ofert: za zadowalającą zostanie uznana oferta odpowiadająca
wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Kryteriami wyboru będą między innymi: cena, doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe.
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kramsku
/-/Andżelika Łoś

