
 

                                                                             

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57 w ramach realizowanego projektu 

systemowego  

 

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY  
 

Usługodawcę do zorganizowania jednodniowych warsztatów wyjazdowych dla 20 osób    

(uczestników projektu) i 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

I.  Warsztaty jednodniowe w Kazimierzu Dolnym na temat „Zarządzanie budżetem 

domowym ” przeprowadzone w terminie od 18.09.2013r. do 20.09.2013r. 

W ramach realizacji usługi oczekujemy:  

   Zapewnienia transportu Przytyk – Kazimierz Dolny – Przytyk, 

   Wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), 

   Ubezpieczenia uczestników wyjazdu, 

   Zorganizowania czasu wolnego uczestnikom wyjazdu, min. z wykorzystaniem   

walorów turystycznych okolicy; 

   Przeprowadzenia pięciogodzinnych warsztatów na w/w temat w sali wyposażonej w: 

- stoły i miejsca siedzące dla 20 uczestników + wykładowca  + 2 pracowników GOPS,   

-  rzutnik multimedialny, ekran, 

- wskazane - możliwość podłączenia się do Internetu, 

- zajęć obejmujących wykłady oraz ćwiczenia praktyczne  

   Zapewnienia podczas warsztatów kawy, herbaty, ciastek, zimnych napoi. 

   Wydania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzające udział w warsztatach.  

   Odebrania od uczestników ankiet oceniających warsztaty wyjazdowe. 

   Przekazanie raportu końcowego z realizacji zadania. 

 

II. Oferta powinna zawierać: 

1. Pełną nazwę Wykonawcy 

2. Adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, numer NIP, 



3. Opis oferty z załączonym programem dnia,  

4. Konspekt zajęć, 

5. Cenę brutto za przedmiot zamówienia, załącznik nr 1 

6. Warunki płatności - termin płatności (płatność tylko przelewem). 

 

III.       Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku pok. 9     

w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do 26.08.2012 r. do godz. 13.00      

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na organizację jednodniowych warsztatów 

wyjazdowych w Kazimierzu Dolnym”. 

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Złożonych ofert nie odsyłamy.  

Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, 

aby one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zastrzega sobie prawo do   

skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający – Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, 

oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter 

sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. 

2.  Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem 

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku i zastrzegamy sobie 

prawo wyboru oferty. 

3. Treść zaproszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przytyku oraz na stronie www.bip.przytyk.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.przytyk.pl/


                                                              

Załącznik Nr 1 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia jest  zorganizowania i przeprowadzenie jednodniowych 

warsztatów wyjazdowych dla 20 osób (uczestników projektu) i 2 pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przytyku, w Kazimierzu Dolnym w terminie od 18.09.2013r. do 20.09.2013r., na 

temat „Zarządzanie domowym budżetem” w  ramach projektu pt.”Szansa na lepsze jutro”” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją projektu systemowego 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej pt. „Szansa na lepsze jutro”  dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające problemy ze znalezieniem pracy oraz z niskimi 

kwalifikacjami zawodowymi, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Przytyku i zam. na terenie Gminy Przytyk z  uwzględnieniem postanowień poniższych: 

 

 Zapewnienia transportu Przytyk – Kazimierz Dolny – Przytyk, 

 Wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), 

 Ubezpieczenia uczestników wyjazdu, 

 Zorganizowania czasu wolnego uczestnikom wyjazdu, min . z wykorzystaniem walorów 

turystycznych okolicy; 

 Przeprowadzenia pięciogodzinnych warsztatów na w/w temat w sali wyposażonej w: 

- stoły i miejsca siedzące dla 20 uczestników + wykładowca  + 2 pracowników GOPS, 

- rzutnik multimedialny, ekran, 

- wskazane - możliwość podłączenia się do Internetu, 

- zajęć obejmujących wykłady oraz ćwiczenia praktyczne  

 Zapewnienia podczas warsztatów kawy, herbaty, ciastek, zimnych napoi. 

 Wydania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzające udział w warsztatach.  

 Odebrania od uczestników ankiet oceniających warsztaty wyjazdowe. 

 Przekazanie raportu końcowego z realizacji zadania. 

 



                                                                             

Załącznik nr 2 

 

….....................................................                                                                        …................................................ 

(Wykonawca)                                                                                                                  (miejscowość i data)           

 

 

OFERTA 

 

Oferuję zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, zgodnie                        

z zaproszeniem do współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej             

w Przytyku ul. Zachęta 57 w ramach realizacji projektu systemowego    

„SZANSA NA LEPSZE JUTRO”  

 

1. Wykonawca usługi zobowiązuje się do zorganizowania warsztatów 

wyjazdowych w Kazimierzu Dolnym na temat „Zarządzanie domowym 

budżetem” w cenie brutto  …..................................zł 

Słownie: złotych brutto: 

….............................................................................................................. 

 

 

 

 

................................................... 

                                                                                                                /podpis osoby uprawnionej/ 



                                                               

Załącznik nr 3 

 

………………………………… 

/pieczęć wykonawcy 

 

                                                   OŚWIADCZENIE Nr 1 

Składając ofertę na zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów 

wyjazdowych w Kazimierzu Dolnym na temat „ Zarządzanie domowym budżetem”:  

 

 

dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach POKL 

  

 (imię i nazwisko)....................................................................................................................... 

 zamieszkały …………….......................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

jako (stanowisko służbowe) ...............................................................................w imieniu 

swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wyżej wymienionego zamówienia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................dnia ..............2013 r.                                        

................................................... 

                                                                                                                /podpis osoby uprawnionej/ 

 

 



                                                                  

Załącznik nr 4 

 

................................... 
Pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz wykonanych i odebranych zadań w ostatnich trzech latach tj. 2010 - 

2012 

 
Składając ofertę na zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów 

wyjazdowych  w Kazimierzu Dolnym dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze 

jutro” w ramach POKL oświadczam, że obecnie reprezentowana firma zrealizowała 

w ostatnich 3 latach następujące usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia. 

 
 

Opis usługi 
 

Pełna nazwa i adres  
Zamawiającego 

Czas realizacji  
m-ce/lata 

od-do 

 
Wartość usługi 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Razem, X X  

 

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane 

należycie. 

 

 

 

................................., dnia ..........................     ...................................................... 

                                                                                  /podpis upoważnionego przedstawiciela/ 



                                                                  

Załącznik nr 5 

Wykaz 

 osób wskazanych do realizacji zamówienia 

 
Składając ofertę zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów wyjazdowych  

w Kazimierzu Dolnym uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach POKL 

oświadczam, że do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby zatrudnione : 

 

Kursy 

 
Imię i nazwisko 

wykładowcy\  ze wskazaniem 

Ze wjzaniem prowadzonych zajęć /teoretyczne 
praktyczne 

 

 
Firma 

Wykształcenie 

 

 

Posiadane 
uprawnienia do 

Przeprowadzania 
szkolenia 

Doświadczenie -
przebieg pracy zaw. 

/ilość lat/ 

 
Zajęcia teoretyczne i  

praktyczne 

Nazwa szkolenia 

      

      

      

      

                                                                                                                                                              
Załączamy uprawnienia zawodowe dla osób wymienionych wyżej. 

 

Opiekę nad grupą sprawuje  ……….……………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………… 

- osoba odpowiedzialna za obsługę szkolenia ze strony Wykonawcy. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Stan zatrudnienia 2010r. 2011r. 2012r. 

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników    

Liczebność personelu kierowniczego    

 

 

 
........................................, dn. ........................ 

                                                                                .................................................................. 

                                                                                  / podpis upoważnionego przedstawiciela/ 


