Czarna Woda, 10.06.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie zwraca się z zapytaniem ofertowym
o przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Uwierz w siebie”
1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie.
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie w ramach aktywnej integracji:

warsztatów psychologicznych – pozytywne myślenie, budowanie relacji z ludźmi,
skuteczna komunikacja, stres, asertywność, mowa werbalna, budowanie swojego
wizerunku, realizacja wyznaczonych celów, grupa 14 K, 15h w grupie, termin czerwiec sierpień 2013 r.

indywidualne konsultacje z psychologiem - podnoszenie samooceny i wiary w siebie,
15K, 30h indywidualnych spotkań, termin czerwiec - sierpień 2013 r.
3. Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2013 r.
4. Kryterium oceny ofert jest:

cena brutto – max. 8pkt.

doświadczenie trenerów w realizacji szkoleń – max. 2 pkt. (do roku 1 pkt., powyżej
roku 2 pkt.)
5. Inne istotne warunki zamówienia :
 Posiadanie uprawnień i umiejętności do prowadzenia zajęć o tym charakterze;
 Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający;
 Dojazd wykładowców na salę wykładową w Czarnej Wodzie zapewnia Oferent;
 Przed rozpoczęciem zajęć oferent zobowiązany jest do przedstawienia programu
warsztatów;
 Po zakończeniu zajęć Oferent zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy
wypełnionych list obecności uczestników potwierdzonych przez prowadzącego,
ankiety ewaluacyjnej, dziennika zajęć;
 Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, przy
ul. Mickiewicza 7.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani Oferenci
otrzymali taką samą liczbę punktów;
 zwiększenia liczby godzin na indywidualne konsultacje z psychologiem w trakcie
trwania konsultacji w razie potrzeby.
7. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, w formie
pisemnej. Oryginał oferty powinien być podpisany przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 3 , pocztą jako list polecony lub
pocztą elektroniczną na adres mops@czarna-woda.pl.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Powyższe zamówienie jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 tejże ustawy.

Załącznik do Zapytania ofertowego
…………………….. ……………………
Miejscowość, data
…………………
Dane Oferenta

oświadczam (-y), iż zadanie opisane w zapytaniu ofertowym Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Czarna Woda z dnia ……/..…../……… wykonam (-y) na
warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu
przedstawionych poniżej kryteriów:
Doświadczenie

Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje

Wartość zlecenia brutto

Załączniki:
Kopia dokumentu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje

