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Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku
na przeprowadzenie kursu „Kreowanie wizerunku”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania
rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji
cenowych na przeprowadzenie kursu „Kreowanie wizerunku” w ramach projektu systemowego
„Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
2. Przedmiot Rozeznania rynku: przeprowadzenie kursu kreowania wizerunku w formie zajęć
indywidualnych i grupowych dla 8 uczestników projektu „Ty też masz szansę” (6 kobiet
i 2 mężczyzn) będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia,
korzystających z pomocy społecznej.
3. Termin realizacji kursu: listopad 2012r.
4. Kryteria oceny ofert
Głównym kryterium oceny ofert będzie cena. Niemniej jednak pod uwagę będzie brana również
ocena planu zajęć z uczestnikami projektu pod względem realizacji celów projektu, dołączonego
do oferty oraz doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Kreowania wizerunku.
5. Inne istotne warunki Rozeznania rynku
Wykonawca zobowiązany będzie do:
 przeprowadzenia zajęć (indywidualnych i grupowych) dla uczestników projektu (6 kobiet
i 2 mężczyzn) zgodnie z przygotowanym przez siebie planem zajęć
i w pomieszczeniach udostępnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 sporządzania listy obecności uczestników na szkoleniu
 przygotowania materiałów szkoleniowych (zawierających logotypy POKL i UE zgodnie
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki) dla 8 uczestników kursu oraz egzemplarza dla Zamawiającego
 przygotowania ankiety oceniającej kurs (zawierającej logotypy POKL i UE), która zostanie
wypełniona przez uczestników
 przygotowania po zakończeniu kursu zaświadczeń o uczestniczeniu w kursie kreowania
wizerunku (zawierających logotypy POKL i UE), które zostaną wręczone uczestnikom
szkolenia.
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6. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Warunkiem przyjęcia oferty jest dołączenie szczegółowego planu zajęć uwzględniającego
cel główny projektu, jakim jest aktywizacja społeczno-zawodowa 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn)
z terenu Gminy Ceków-Kolonia w 2012 roku oraz celów szczegółowych: nabycie umiejętności
autoprezentacji i kreowania własnej osoby.
7. Sposób i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dn. 15.10. 2012r. do godz. 1500. O terminowości złożenia oferty decyduje
data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Sposoby składania ofert:
 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
 pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ceków-Kolonia 51 62-834 Ceków
 pocztą elektroniczną na adres: gopscekow@post.pl
 faksem na nr 62/7631454
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.
Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą szczególnie
w sytuacji, gdy kwota oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowani zamówienia.
Ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem Rozeznania rynku udziela pracownik
socjalny pod nr tel. 62/7631080.
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