Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wykonawców
w projekcie systemowym – organizacji i przeprowadzenia szkoleń

działań

W ramach procedury rozeznania rynku 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 w ramach Poddziałania 7.1.1 Działanie 7.1 Priorytet VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodatkowo informujemy, że złożone oferty nie
stanowią ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a stanowią rozeznanie
rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zorganizowania i przeprowadzenia
usługi.
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. 01.06.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku
2. Przedmiot zamówienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku w związku z przystąpieniem do 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, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do składania ofert:
1. Kurs prawa jazdy kat. B - minimum 60 godzin – dla ok. 8 osób
2. Kurs prawa jazdy kat. C – minimum 50 godzin – dla ok. 5 osób
3. Kurs bukieciarstwa – minimum 70 godzin – dla ok. 10 osób
4. Kurs kasy fiskalnej - minimum 50 godzin – dla ok. 13 osób
5. Kurs komputera z obsługą kasy fiskalnej – minimum 50 godzin – dla ok. 13 osób
6. Kurs operatora wózków widłowych – minimum 67 godzin – dla ok. 2 osób
7. Kurs operatora koparko-ładowarki – minimum 176 godzin – dla ok. 2 osób
Rodzaje i liczba szkoleń będzie uzależniona od ofert cenowych.
Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne szkolenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursów będących przedmiotem
zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zastrzega sobie prawo kierowania
pojedynczych osób do innych grup w późniejszych terminach ustalonych przez
Zamawiającego.
W ofercie należy uwzględnić zapewnianie:
- badań lekarskich uprawniających do uczestniczenia w kursie (jeśli jest wymagane):
- opłaty egzaminu np. w przypadku kursu prawa jazdy kategorii B i C;
- materiałów szkoleniowych oznakowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- oznakowanie sal wykładowych poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu plakatów
informacyjnych przekazanych wcześniej przez Zamawiającego;
- przeprowadzenie egzaminu końcowego (jeżeli jest wymagany);
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego i zdobytych
kwalifikacjach, uczestnictwa w zajęciach wraz z zamieszczeniem informacji o ich tematyce
oraz ilości przeprowadzonych godzin, oznaczone logo Unii Europejskiej oraz Kapitału
Ludzkiego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz zawierające informację
o współfinansowaniu kursów zawodowych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów
programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/
certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że
kurs zawodowy był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny;
- przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu szkoleń oraz arkuszy orientacji
wstępnej i końcowej szkolenia;
- prowadzenia list obecności uczestników kursu na zajęciach, których wzory dostarczy
Zamawiający i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników
szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem
odmowy zapłaty za szkolenie tych osób;
- przeprowadzania zajęć w dostosowanych pomieszczeniach oraz wyposażonych w sprzęt
i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniających bezpieczne
i higieniczne warunki pracy i nauki;
- dokumentacji w postaci zdjęć z odbytych szkoleń.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z umową powierzenia
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian uczestników w projekcie systemowym
„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie”.
Ostateczną listę uczestników Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy. Lista
uczestników stanowić będzie skierowanie.
Przeprowadzenie szkolenia musi odbyć się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 3 lutego 2006r roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U.
z 2006r Nr 31, poz. 216).
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia: czerwiec-październik 2012r., mile widziana
organizacja szkoleń w Kramsku.

4. 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 15.00 dnia 15.06.2012 r.
5. Warunki płatności: po przeprowadzeniu szkoleń, 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.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kierownik GOPS w Kramsku
Andżelika Łoś, pracownik socjalny Barbara Elert.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, dopuszcza się
składanie ofert częściowych na poszczególne szkolenia .
8. Oferta powinna zawierać:
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy:
NIP
Regon
Nr rachunku bankowego
Cena brutto oferty: (określić brutto w odniesieniu do całości kursu/szkolenia lub do jednego
uczestnika kursu/szkolenia lub cena za godzinę/całość szkolenia brutto, powinna być podana
w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować przedmiot zamówienia)
Termin realizacji zamówienia.
Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia, zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych.
Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie o okresie wykonywania działalności (mile widziane referencje).
Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego
zastrzeżeń.
Data oferty oraz imię i nazwisko osoby składającej ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Zamawiającemu szczegółowy
harmonogram zajęć, zawierający dokładny opis przedmiotu zamówienia, program zajęć,
szkoleń uwzględniający liczbę godzin, temat szkolenia oraz miejsce.
9. 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.

