
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pokój, 28.02.2011 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

 Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,  

 

Nazwa projektu: „Klucz do Optymizmu” 

Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak 

Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 

Tel. (fax): 774693637 

www.stobrawskiszlak.pl 

 

 

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia 
oferty cenowej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie kursów  

• Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego 

• Stylizacja paznokci  

• Księgowość komputerowa  

• Operator koparko ładowarki 

• Obsługa kasy fiskalnej 

• Projektowanie terenów zielonych 

• Bukieciarstwo 

• Masaż I stopnia 

• serwisant komputerowy 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, zamieszczone na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego celem 
wybrania najkorzystniejszej oferty. 
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Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 30 osób bezrobotnych z 
obszaru Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak (w Gminie Lubsza i Gminie Namysłów).  

b) Zajęcia odbywać się będą w miejscowości Czepielowice i Namysłów lub w uzasadnionych 

przypadkach  poza wskazanymi miejscowościami. 

c) zajęcia będą  realizowane według planu nauczania i muszą obejmować przeciętnie nie mniej niż 12 
godzin zegarowych w tygodniu. Dopuszcza się przeprowadzanie zajęć w soboty. 

d) W ramach kursu Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zapewnienia uczestnikom kursu i szkolenia stanowisk pracy wyposażonych w niezbędne akcesoria 

konieczne do przeprowadzenia zajęć praktycznych , 

 zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, lub państwowego. 

Koszt egzaminu wewnętrznego należy wliczyć w koszt szkolenia. 

e) Wykonawca wyposaży uczestników  w niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. 

f) Wykonawca zapewni uczestnikom catering w postaci Lunchu.  

f) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i                                         

z przeprowadzonych zajęć. 

g)  Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kompetentnej kadry wykładowców.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

• 07 marca 2011- 17 czerwca 2011 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 

- posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz na moment realizacji zamówienia dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- nie zalegają z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegają ze składkami w 
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  
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4. Oferta powinna zawierać: 

a) ofertę cenową brutto zamówienia za organizację zajęć dodatkowych, 
b) opis doświadczenia wykonawcy przy realizacji podobnych zamówień, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, 
d) oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz o nie zaleganiu 

ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

e) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

5. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie 

strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca 
przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

b) Cena musi być podana w polskich złotych cyfrowo, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez 

cały okres ważności oferty. 

c) Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie 
kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z „oryginałem” i poświadczone podpisem przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione). 

f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi 
obejmować całość zamówienia. 

6. Kryteria  i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert do dnia 06.03. 2011 r. 
2. Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w 

niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy oferta nie będzie spełniać kryteriów formalnych 
zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, wnioskodawcom nie przysługują żadne 

roszczenia względem  Zamawiającego. 
3. Oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, wg następujących kryteriów: 

- Cena – 100% 

      4.  Kryteria oceny ofert: 
 

Przyznane wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów zostaną wyliczone wg następujących 
wzorów: 

 

- cena – C 
- doświadczenie – D 
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C: 

 

     Najniższa cena spośród oferowanych 
C= --------------------------------------------------  X 80% 

     Cena aktualnie analizowanej ofert 
 

 
D: 

 

Zamawiający przydzieli punkty od 1 do 5 za Doświadczenie wykonawcy w realizacji podobnych 
zamówień 

 
  Oferta o największej liczbie punktów 

D= -------------------------------------------------------------- X 20% 

  Liczba punktów oferty aktualnie ocenianej  
 

OCENA CAŁKOWITA = OCENA KRYTERIUM C + OCENA KRYTERIUM D 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma największa liczbę punktów, przy 
założeniu, że 1 % = 1 punkt. 

 

5. Wszystkie ceny  jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

6. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

 

Inne: 

 Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za 
najkorzystniejszą. Po ocenie i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana 

umowa z oferentem.  
 Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert i nie podpisania umowy z oferentem 

i nie uzasadniania dlaczego oferta nie została wybrana. 
 Ofertą winna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Stowarzyszenia LGD Stobrawski 

Zielony Szlak  tj.ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój do dnia 4 marca 2011 r. do godz. 

14:00 z dopiskiem : Szkolenia  "Klucz do Optymizmu" 

 

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem tel. 693913415, 692350520, osoba wyznaczona do 

kontaktu – Beata Skalska, Elwira Szpajcher 
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O F E R T A 

Ja/My niżej podpisani  

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

z siedzibą:...................................................................................................................................... 

składam/y niniejszą ofertę na organizację niżej wymienionych szkoleń/kursów w ramach 

projektu  pn. „Klucz do Optymizmu”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                            

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 -  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  28.02.2011 r. 

I.  

 

 
Liczba 

godzin 

Liczba 

uczestników

/ek 

Cena brutto 

przypadająca na 1 

uczestnika/kę 

Ogólny koszt 

realizacji zamówienia  

Nowoczesny magazynier z 
obsługą wózka jezdniowego 

 

 5   

 Stylizacja paznokci 

 

 4   

 Księgowość komputerowa  

 

 7   

Operator koparko ładowarki 

 

 2   

 Obsługa kasy fiskalnej 

 

 5   

 Projektowanie terenów 

zielonych 

 1   

Serwisant komputerowy 

 

 2   

Bukieciarstwo 

 

 2   

Masaż I stopnia  1   

 

II. Doświadczenie wykonawcy przy realizacji podobnych zamówień: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Termin realizacji zamówienia –07.03.2011-17.06.2011 

 

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

            miejscowość i data 

 

 
 

---------------------------------------------                                                                                       

Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 


