
 

Gostynin, dnia 12.07.2012 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    
 ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 
tel.  (0-24) 236 13 60 
Fax. (0-24) 236 13 64 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro. 
  
  W związku z realizacją  Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE - POMOśEMY CI JĄ 
WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
Społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyraŜonej w 
złotych równowartości kwoty 14 000 Euro) zwraca się z zapytaniem ofertowym na 
     Przeprowadzenie szkolenia „Mój budŜet” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W 
TOBIE - POMOśEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Gostyninie. 
 Przeprowadzenie szkolenia ma na celu  m. in. nabycie przez uczestników projektu 
umiejętności oceny własnych zasobów i moŜliwości finansowych, dysponowania środkami w ramach 
tych zasobów, racjonalne planowanie wydatków, moŜliwości pozyskiwania  środków finansowych. 
Przedmiot  zapytania: 
Przeprowadzanie  szkolenia „Mój budŜet” dla 16 uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE - 
POMOśEMY CI JĄ WYDOBYĆ”  
 Uczestnicy to osoby niepełnosprawne oraz osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. 
Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 12-18  godzin (maksymalnie 6 godzin dziennie) : 
Jedna godzina szkolenia rozumiana jest jako  45  minut. 

1. Termin realizacji zapytania: 23-31 lipca 2012 roku 
2. Zadania i obowiązki Wykonawcy  

a) przygotowanie programu szkolenia  
b) opracowanie i druk materiałów dla uczestników szkolenia  
c) zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia 
d) rzetelne i prawidłowe prowadzenie zajęć  
e) współpracowanie z koordynatorem projektu  
f) prowadzenia listy obecności uczestników (potwierdzanie obecności za pomocą 

własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika). Listy obecności Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od ukończenia zajęć. 

g) Przygotowanie i wydaniem zaświadczenia (certyfikatu)  oznakowanego odpowiednimi 
logotypami. Kopie zaświadczeń (certyfikatów) Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od ukończenia zajęć. 

h) Sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym 

i) Dokonania rejestracji w bazie internetowej instytucji szkoleniowych znajdującej sie na 
stronie: 
www.inwestycjawkadry.info.pl. w tym rejestracji ofert szkoleniowych. 
 
 



 

3. Zamawiający zapewni: 
a) salę wykładową 
b) catering 
c) ekran i projektor do prezentacji materiałów szkoleniowych. 

4. Wymagania stawiane wykonawcy 
Wykonawca powinien  posiadać kwalifikacje (uprawnienia) do przeprowadzenia szkolenia, 
które jest przedmiotem zapytania ofertowego. 
5. Kryterium wyboru:  

  Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie oraz przedstawionego programu    
szkolenia.  
Wymagane dokumenty:  

a) formularz ofertowy ( wzór załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia osób  prowadzących szkolenie 
c) program zajęć 

6. Miejsce i termin złoŜenia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć do godziny 14.00 dnia  17 lipca 2012r osobiście w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą 
elektroniczną na adres: efs.mopsgostynin@wp.pl  

Wynik zapytania ofertowego zostanie ogłoszony na stronie internetowej MOPS w Gostyninie, a 
wybrany wykonawca  poinformowany telefonicznie. 

Dodatkowe informacje 
a. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 
b. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 
c. W przypadku zaistnienia  sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków   finansowych  na 

realizację projektu Wykonawca zamówienia  zgadza się na przelew środków finansowych za 
wykonanie usługi po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 
środków finansowych  na realizację projektu z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Projektów 
Unijnych. 

. 

 Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są: 
 
Iwona Kowalczyk-  tel. 24 2361366 
Anna Krzewicka – tel. 24 2361365 
Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 
ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 


