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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie 

55-020 Żórawina 
tel. 71/31-65-103, fax. 71/72-34-259 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZEZNANIU 
CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA BENEFICJENTÓW 

PROJEKTU DZIAŁAJĄC WYKORZYSTUJESZ SZANSĘ 

 
W związku z realizacją przez GOPS w Żórawinie projektu systemowego Działając 

wykorzystujesz szansę w ramach POKL Priorytet VII - Promocja integracji 

społecznej, poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi szkoleniowej. 

 

1. Warunki realizacji usługi:  

 Ilość uczestników – 6 osób, 

 Ilość godzin szkoleniowych – 170 z zakresu aktywizacji społecznej, 

edukacyjnej i zawodowej, 

 Zapewnienie dla uczestników w miejscu przeprowadzania szkoleń jednego 

ciepłego posiłku w dniach kiedy odbywają się szkolenia oraz serwisu 

kawowego (m.in. kawa, herbata, napoje, ciastka, przekąski słone), 

 Zapewnienie każdemu uczestnikowi pakietu startowego szkoleniowo-

biurowego, 

 Miejsce realizacji usługi - sala szkoleniowa w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żórawinie, wyposażona w 3 stacjonarne komputery z 

dostępem do Internetu oraz drukarkę, 

 Termin realizacji szkoleń – IX – XI. 2012 r., w dni powszednie w godz. 9 – 15 z 

jedną dłuższą przerwą na ciepły posiłek, 

 Wydanie dla uczestników projektu certyfikatów o ukończeniu szkolenia 

wręczanych na spotkaniu kończącym projekt, które odbędzie się w miesiącu 

grudniu 2012 r. 
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2. Forma realizacji usługi:  

 przeprowadzenie szkolenia z obsługi komputera w wymiarze 40 godz. (2 

grupy 3-osobowe po 20 godz.),  

 zorganizowanie zajęć w ilości 50 godz. z aktywizacji społecznej, mające na 

celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego beneficjentów, a 

obejmujące m.in. zagadnienia związane z umiejętnościami interpersonalnymi, 

umiejętnościami radzenia sobie z problemami życia codziennego, wyuczoną 

bezradnością, organizacją czasu,  prawidłowymi postawami wychowawczymi 

w tym równością płci przy wychowywaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa, 

rolą matki i ojca w rodzinie, asertywności, zarządzaniu budżetem domowym, 

poprawą wizerunku zewnętrznego, 

  przeprowadzenie 80 godz. szkoleniowych z aktywizacji zawodowej 

obejmujące m.in. warsztaty i indywidualną pisemną diagnozę kompetencji 

zawodowych beneficjentów projektu, trening autoprezentacji, radzenia sobie 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zagadnienia z prawa pracy, ABC 

przedsiębiorczości. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, 

 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych 

w ramach projektów systemowych POKL (wymagany wykaz wykonanych usług 

w okresie ostatnich 3 lat), oraz dysponowanie odpowiednimi osobami 

posiadającymi kwalifikacje do wykonania usługi i posiadającej doświadczenie w 

pracy ze wskazaną grupą beneficjentów (wymagana lista wykładowców wraz z 

opisem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia),  

 Osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację usługi, nie mogą  przekroczyć 

limitu 240 godz. zaangażowania w realizację zadań we wszystkich  projektach 

NSRO, 
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4. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:  

 ofertę należy złożyć w formie dokumentu do dnia 31.08.2012 r. (włącznie) w 

siedzibie Ośrodka do godz. 15:00, za pośrednictwem poczty (liczy się data 

wpływu), pocztą elektroniczną na adres gops.zorawina@poczta.onet.pl lub 

faksem pod nr 71/72-34-259, 

 oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

 oferta winna uwzględniać wszystkie koszty wg rodzajów związane z realizacją 

zamówienia oraz dodatkowo w zakresie szkoleń szczegółowy harmonogram i 

zakres szkoleń zawierający konspekty (który ostatecznie zostanie 

zatwierdzony przy podpisywaniu umowy na zamówienie) . 

 

 

 
 
 

 

 


