
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w  Roźwienicy 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ 
W ROŹWIENICY 
GOPS.271.PROG.1.2014 

Roźwienica, 2014-07-14 
 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy GOPS.271.PROG.1.2014,  
nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla 
Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica. 
 
W związku z planowanym zakupem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi  
o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego zapytania jest 
A. Trening kompetencji i umiejętności społecznych  
Miejsce szkolenia : teren Gminy Roźwienica 
Liczba uczestników: 2 
Liczba godzin: minimum 40 godzin (1 godzina = 45 minut) 
Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2014 
Warsztaty obejmą naukę komunikacji interpersonalnej, trening asertywności  
i umiejętności społecznych.  
 
B. Kursy zawodowe : 
 
a) Operator wózka widłowego 
  
Miejsce szkolenia : teren województwa podkarpackiego do 40 km od siedziby 
zamawiającego  
Liczba uczestników: 1 
Liczba godzin: nie mniej niż określone przepisami oświatowymi 
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do obsługi 
wózka widłowego 
Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2014 r. 
 
b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem 
 
Miejsce szkolenia: teren województwa podkarpackiego do 40 km od siedziby 
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zamawiającego                 
Liczba uczestników :  1 
Liczba godzin: nie mniej niż określone przepisami oświatowymi 
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu - 
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem. 
Termin realizacji :  sierpień - wrzesień  2014 r.  
 
C. Trening pracy Miejsce przeprowadzenia treningu: teren gminy Roźwienica Liczba 
uczestników: 2 Ilość godzin: 24 godziny lekcyjne Celem treningu jest integracja 
uczestników projektu, lepsze poznanie się, nauka funkcjonowania w grupie. 
Przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy , pisania CV, podań 
o pracę, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Termin realizacji: październik 2014  
  
 
wspólny Słownik Zamówień: 
80500000-9  Usługi szkoleniowe 
80530000-8  Usługi szkolenia zawodowego  
 
Termin wykonania zamówienia:  
  Proszę o określenie terminu realizacji niniejszego zamówienia.  
 
  Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem 
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.  
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 

przyczyn. 

 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
 
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2014-07-21 do godz.  10:00.  
w siedzibie zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Roźwienica 
37-565 Roźwienica 
Pokój nr  7 
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Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 6226710  
lub pocztą elektroniczną na adres gopsrozwienica@wp.pl    
 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są: 
stanowisko  koordynator projektu 
imię i nazwisko Izabela Jakubik  
fax.    16 622 67 10    
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
 
            / -- / 

____________ 
Zofia Kaciuba 
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