
                                                

     

 

 

Projekt „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość”  współfinansowany 

jest  ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

Jastrzębia, 2 czerwca 2011 r. 

Zapytanie ofertowe 

o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa 

Zamawiającego) na podst. art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zm. „Prawo 

zamówień publicznych” 

I. Zamawiający 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi 

26-631 Jastrzębia 

e-mail: gops@jastrzebia.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

szkoleń zawodowych dla 14 osób w ramach projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy 

kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Kurs zawodowy „Magazynier-sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” 

dla 6 kobiet. 

            Wymagania niezbędne: 

            - min. 100 godz. szkolenia, w tym ponad 50% zajęć praktycznych, 

            - zapewnienie: wyżywienia, dowozu/zwrot kosztów dojazdu, niezbędnych badań  

              lekarskich, materiałów szkoleniowych. 

 

2. Kurs zawodowy „Obsługa gastronomiczna” dla 6 kobiet. 
      Wymagania niezbędne: 

      - min. 100 godz. szkolenia, w tym ponad 50% zajęć praktycznych, 

             - zapewnienie: wyżywienia, dowozu/zwrot kosztów dojazdu, niezbędnych badań  

               lekarskich, materiałów szkoleniowych. 

3. Kurs zawodowy „Opiekunka dziecięca” dla 1 kobiety. 
       Wymagania niezbędne: 

       - min. 100 godz. szkolenia, w tym ponad 50% zajęć praktycznych, 

              - zapewnienie: wyżywienia, dowozu/zwrot kosztów dojazdu, niezbędnych badań  
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         lekarskich, materiałów szkoleniowych. 

4. Kurs zawodowy „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i elementami wizażu” dla   

1 kobiety. 
       Wymagania niezbędne: 

      - min. 100 godz. szkolenia, w tym ponad 50% zajęć praktycznych, 

             - zapewnienie: wyżywienia, dowozu/zwrot kosztów dojazdu, niezbędnych badań  

         lekarskich, materiałów szkoleniowych. 

 

5. Warsztat „Trening kompetencji wychowawczych” dla 14 uczestników                  

w wymiarze 10 godz. (2 dni) 
Wymagania: 

- miejsce szkolenia - Jastrzębia (udostępnimy salę szkoleniową). 

- zapewnienie wyżywienia uczestniczkom. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

od dnia podpisania umowy do 30.11.2011r. 

 

V. Oferty częściowe 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia do dnia 30 czerwca 

2011r. godz. 10.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 czerwca 2011r., a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.jastrzebia.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.jastrzebia.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie GOPS. 

 

VI. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Hernik - koordynator projektu pod numerem telefonu 

48 384 05 07 lub w siedzibie GOPS w Jastrzębi, pok. 4. 
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