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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Znak: OPS.0717/..../POKL/2012                                            Suchedniów, 06.07.2012 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

04/POKL/12 

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie  zwraca się do 

zainteresowanych osób i podmiotów o przedstawienie oferty cenowej na usługę: 

Organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego dla uczestników  projektu 

systemowego „Lepsza przyszłość zależy od nas” 

1. Obsługa wózka widłowego dla 2 osób 

Wymagania  jakie musi spełniać Wykonawca: 

1. Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego w terminie od 01.08.2012 do 

30.11.2012 r. W ofercie należy podać zakładany termin realizacji kursu. 

Harmoinogram kursu może ulec zmianie jednak w terminie podanym powyżej. 

2. Szkolenie powinno obejmować odpowiednią ilość godzin: 

L.p. Nazwa kursu zawodowego  Minimalna ilość 

godzin zajęć (w tym 

teoria i praktyka) 

Ilość osób na kursie 

1 Obsługa wózka widłowego z 

wymianą butli gazowych 

67  2 

 

3. Zajęcia mają się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00  

4. Wykonawca zapewnia w trakcie trwania każdego dnia kursu posiłki w postaci: 

-obiadu- składającego się z 2 dań 

-kawa, herbata, sok, ciastka, słodka bułka (na 1 uczestnika) 

4. Wykonawca zapewnia miejsce, w którym mają odbywać się kursy zawodowe na terenie 

Miasta Suchedniów lub/i Skarżysko Kamienna i/lub Starachowice. Minimalny standard 

pomieszczeń: krzesło dla każdego uczestnika, stoliki,dostęp do toalety. Miejsce kursu 
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powinno zostać odpowiednio oznakowane. Wykonawca w ofercie wskaże miejsce odbywania 

się zajęć teoretycznych i praktycznych. 

5. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu odpwoiednio w przypadku organziacji kursu w 

Skarżysku Kamiennej lub/i Suchedniowie lub/i Starachowic, odpowedniej liczbie osób: 

L.p. Nazwa 

szkolenia 

Miejsce odbycia kursu 

Skarżysko Kamienna 

Miejsce odbycia kursu-

Suchedniów 

Miejsce odbycia 

kursu-

Starachowice 

1 Obsługa wózka 

widłowego 

1 osoba z 

Suchedniowa 

1 osoba Mostek 1 osoba z 

Suchedniowa 

1 osoba z Mostek 

 Zwrot kosztu dojazdu obejmuje każdy dzień szkoleniowy w drodze „na” i „z” kursów.  

5. Wykonawca zapewni 2 uczestnikom materiały szkoleniowe w postaci: 

-notatnika min. 60 stron 

-długopisa, 

-pendrive (z nagranymi materiałami szkoleniowymi)  

-materiały z zajęć w formie wydruków 

 

Materiały promocyjne mają zawierać wymagane oznaczenie POKL, minimum w postaci 

naklejek na materiałach, w szczególności wymagane logotypy i zdanie „Kurs zawodowy 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 

7. Wykonawca ma zapewnić odpowiednią kadrę do realizacji zamówienia w sczególności, w 

przypadku: 

-Każdy trener/wykładowca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu minimum 1 kursu 

danego rodzaju.   

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpisanie wykazu osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia. W przypadku, dgy nastąpi zmiana prowadzącego, możliwe jest jego 

zastąpienie tylko i wyłącznie osobą, która spełnia minimalne wymagania dotyczące 

doświadczenia i wykształcenia. 
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8. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy kursu: 

-opłaty za badania lekarskie- dopuszczające do kursu jak i niezbędne do podjęcia zatrudnienia 

(np. SANEPID-jeśli dotyczy) 

-opłatę za egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne  

9. Wykonawca w ciągu 7 dniu kalendarzowych po zakończonym kursie zawodowym 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

-dziennika kursu zawodowego,  

-imiennej, podpisanej przez uczestników listy obecności, 

-imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru materiałów szkoleniowcyh, 

- imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru poczęstunku, 

- imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru zwrotu kosztu dojazdu, 

-kserokopie wydanych wszystkich zaświadczeń o ukończonym kursie, 

-listy odbioru wydanych zaświadczeń, 

-rejestru wydanych zaświadczeń, 

-1 kpl. materiałów szkoleniowych do archiwizacji.  

 

Dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach/potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

za wyjątkiem wskazanych jako kserokopie. Wszystkie dokumenty powinny zawierać 

odpowiednie oznakowanie.  

 

Inne warunki:  

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy 

złożyć: 

1. bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. 

Fabryczna 5, pokój nr 4, 

2. lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spoiłecznej w Suchedniowie, 

ul. Fabryczna 5,  

Ofertę należy wypełnić na załączonym formularzu bądź na własnym wzorze z podaniem 

minimum: 

1. Cenę brutto i netto za realizację  kursu zawodowego. 
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2. Programu każdego kursu, kadrę przewidzianą do realziacji zamówienia wraz z 

doświadczeniem. 

Termin składania ofert: oferty można składać do 26.07.2012r. do godz.12:00 

Ofert, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Każdy podmiot, który złoży pisemną 

ofertę zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.  

 

Wersja edytowalna zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej 

www.mgopssuchedniow.pl 

 

Kryterium wyboru ofertystanowi  100% cena. 

       

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia  brakującyh 

dokumentów bądź wyjaśnienia oczywistych pomyłek pisarskich. Podmiot, który w 

wyznaczonym terminie nie dopełni obowiązku wskazanego przez Zamawiającego zostanie 

odrzucony z postępowania. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Minimalny wzór oferty. 

2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków zapytania ofertowego.  

4. Wzór umowy  

http://www.mgopssuchedniow.pl/

