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Pokój, dnia 02.11.2010 r. 

 

Prosi o składanie oferty na: 

„Szkolenie  z zakresu kreowania nowego wizerunku” 

 

I.  Zamawiający : 

1. Pełna nazwa zamawiającego : 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak 
2. Adres : 

ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
3. Regon : 

160104422 
4. Internet : www.projekty.stobrawskiszlak.pl  e-mail : batka@poczta.onet.eu 

5. Numer telefonu :  77 469 36 37, 692 350 520, 693 913 415 

 

II. Opis  przedmiotu zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenie  z zakresu kreowania nowego wizerunku „ 

1. Szkolenie będzie  realizowane dla 30 osób ( 3 grupy po 10 osób) skierowanych przez 

zamawiającego. 

2. Program szkolenia  powinien obejmować 3 x 8 tj. 24 godzin dydaktycznych i składać się z zajęć 

teoretycznych i ćwiczeń praktycznych,  okres realizacji warsztatów odbędzie się w terminie tj.  

III-VI 2011r. 

3. Celem szkolenie jest uświadomienie uczestniczkom/uczestnikom jak ważna jest prezentacja i 

wygląd w momencie ubiegania się o pracę z punktu widzenia Pracodawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować uczestnikom warsztatów profesjonalne 

przygotowanie teoretyczno-praktyczne. 

5. Zleceniodawca nie dopuszcza zlecenia realizacji zamówienia w całości lub w części 

podwykonawcom. 

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

- przygotowanie szczegółowego konspektu do zajęć, 

- zapewnienie materiałów  dydaktycznych dla uczestników, 

- zapewnienie nadzoru nad organizacją warsztatów i realizacją programu merytorycznego, 

- listy obecności, 

- sprawozdanie z realizacji zajęć, 

- CV oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, 

- oznaczenia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,  o których mowa powyżej zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi oznaczeń projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, udostępniane przez Zleceniodawcę. 

 

 

 

 

http://www.projekty.stobrawskiszlak.pl/
mailto:batka@poczta.onet.eu


 
Człowiek-najlepsza inwestycja 

 

_________________________________________________________________________                                       

„Klucz do Optymizmu” 

  
  

 

III. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej 

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 

żądanych przez zamawiającego.  

IV. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków: 

Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty : 

1. Wypełnioną i podpisaną ofertę  

2. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał techniczny oraz doświadczenie 

niezbędne do realizacji zamówienia. 

V. Kryteria  oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował posiadaną przez Wykonawcę 

niezbędną wiedzą, doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów o podobnej tematyce, jak przedmiot 

zamówienia, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiednimi 

warunkami kadrowymi, odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji warsztatów, najniższą ceną i 

wymaganymi uprawnieniami do przeprowadzania warsztatów. 

  

VI. Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony 

Szlak ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
2.  

3. Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2010r. 

4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie nie zostaną uwzględnione do oceny.  

VII. Postanowienia końcowe : 
W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem do składania ofert mają zastosowanie 

przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

  

  

 

 

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

       (pieczęć i podpis)              

 


