Stare Bogaczowice 15 kwietnia 2013r.
Informuję, że GOPS Stare Bogaczowice realizuje VI edycję projektu systemowego DOBRE
PERSPEKTYWY w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w
ramach POKL. W bieżącym roku cel główny projektu został określony następująco:
„Przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz integracja ze społeczeństwem,
poprzez zwiększenie ich zdolności lub możliwości zatrudnienia, eliminowanie przeszkód
napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, co w
konsekwencji wspiera ich powrót do zatrudnienia i daje szansę na zdobycie środków
utrzymania”.

ZAPRASZAM
do złożenia ofert programowo – cenowych na realizację usługi w zakresie następujących
szkoleń i kursów o charakterze zawodowym i podnoszącym umiejętności w ramach
aktywnej integracji (instrument aktywizacji edukacyjnej i społecznej)
1. Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem niemieckim.
2. Kurs – podnoszenie umiejętności życiowych
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1 należy ją złożyć w kopercie oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą
i adresem zleceniobiorcy oraz z napisem propozycja cenowa na zadanie pn. „ …..(jw.)”
1.2 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.3 oferta musi być ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4 powinna obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie dla 6 osób całościowego kursu Opiekun osoby starszej i/lub
niepełnosprawnej,
w
ramach
Instrumentu
aktywizacji
edukacyjnej,
2. Przeprowadzenie 14 godzinnego szkolenia dla 6 osób podnoszącego
kompetencje życiowe i umiejętności społeczno – zawodowe (proponowany
zakres: finanse domowe, zarządzanie czasem, edukacja ekologiczna), w
ramach instrumentu aktywizacji społecznej
− Zapewnienie dla uczestników:
− materiałów szkoleniowych (dydaktycznych), kadry prowadzącej o odpowiednich
kwalifikacjach, ciepłego posiłku jedynie w trakcie zajęć trwających 6 i więcej
godzin
zegarowych,

− zorganizowanie dowozu uczestników na praktyki w DPS W-ch (Stare Bogaczowice –
Wałbrzych 16km),
− wydanie zaświadczeń o nabytych uprawnieniach (ukończeniu kursów)
− ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursów
− Informacje dodatkowe: zamawiający zapewnia materiały biurowe i piśmiennicze
dla 6 uczestników oraz miejsce do prowadzenia zajęć w Gminnym Centrum
Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach ul. Główna 148, które
wyposażone jest w pracownię komputerową i sprzęt wg najnowszych technologii.
Wykonawca będzie zobowiązany także do:
− Dołożenia należytej staranności i prawidłowej realizacji ramowego programu
szkolenia.
− Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia
wobec osób mających trudności w procesie nauczania,
− Przygotowania ankiet ewaluacyjnych dla uczestników przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć, prowadzenie dokumentacji szkoleń ( dziennik zajęć, listy
obecności, potwierdzenia, sprawozdania, certyfikaty itp.) zgodnie z zasadami
promocji projektów realizowanych w ramach EFS,
− Bieżącego informowania Zamawiającego o :
- wszystkich przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych
- rezygnacji uczestnika ze szkolenia trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy
zapłaty za szkolenia tych osób,
- przypadkach zmian kadry szkoleniowej oraz innych zmian dotyczących przebiegu
szkolenia.
− Przekazania zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zakończenia szkoleń
dokumentacji przeprowadzonych szkoleń (m.innmi):
- oryginałów bądź potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń
o ukończeniu szkolenia,
- list obecności uczestników na szkoleniach,
- dokumentacji dotyczącej ewaluacji i monitoringu,
- potwierdzeń.
− Opatrzenia w logo EFS, które jest zgodne z wytycznymi wszelkich materiałów
szkoleniowych oraz dokumentów przekazywanych do Zamawiającego wraz z
wystawioną fakturą oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
− Wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu rejestruje
instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych na stronie:
www.inwestycjawkadry.pl i aktualizuje w tej bazie informacje nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
3. Wymagany termin realizacji umowy: od 1 czerwca 2013r. do 15.09.2013r.
4. Wymagane dokumenty: zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych,
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, krótki opis doświadczeń w
realizacji
projektów
współfinansowanych
przez
UE

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji programowo cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć całkowitą wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia podając w tekście wartość szkolenia 1 i 2.
5. Miejsce i termin złożenia propozycji programowo cenowej:
Propozycję programowo cenową należy złożyć w terminie : 10 maja 2013r. do godz. 15.00
w siedzibie zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice lub w sekretariacie Urzędu
Gminy jw.
6. Wartość zamówienia: poniżej 14 tys. EUR. Zadanie będzie realizowane w ramach Art.
4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Jolanta Kocoń tel. 74 8452 730
8. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 13 maja
2013r.
9. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania komunikatem
umieszczonym na stronie internetowej www.gops-starebogaczowice.com. W zawiadomieniu
wysłanym do Usługodawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i
miejsce zawarcia umowy.
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