
 

Gostynin, dnia 25.10.2012 
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  „Savoir vivre z elementami wizaŜu” dla uczestników 
projektu „SIŁA TKWI W TOBIE - POMOśEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gostyninie.  
 

1. Opis Przedmiotu zapytania: 
Przeprowadzanie jednodniowego i dwudniowego szkolenia „Savoir vivre z elementami wizaŜu” 
dla 21 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. 
 Przeprowadzenie szkolenia ma na celu  m. in.  przybliŜyć zasady dobrego wychowania, 
 zasady poprawnego wyglądu, ubioru, zachowania przy stole, zachowań w relacjach z pracodawcą, w 
sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,  
Zakres poruszanych na szkoleniu tematów to m.in.: 

• „zasady dobrego wychowani” - na co dzień 
• „elementy wizaŜu” - dostosowanie wyglądu do sytuacji i okazji  
• „rozmowa o pracę” - poprawne zachowanie, umiejętności dobrej autoprezentacji, 
• ubiór stosowny do okazji- typy strojów i zasady ich doboru 
• „przyjęcia” - zachowanie na formalnych/nieformalnych/słuŜbowych przyjęciach/ imprezach, 
• „przy stole” - formalnych/nieformalne/słuŜbowe kolacje od nakrycia stołu po sadzanie gości, 

formalnych/nieformalne/słuŜbowe spotkania od przedstawiania gości po tematy 
niedozwolone przy stole itp. 

Uwaga!  Wykonawca moŜe poszerzyć tematykę szkolenia (wedle potrzeb szkoleniowca) o dodatkowe 
bloki tematyczne w ramach Savoir vivre z elementami wizaŜu. 

Szkolenie powinno zawierać zagadnienia teoretyczne i warsztatowe. 
2. Łączna liczba godzin jednego dnia szkolenia powinna wynosić - 6 godzin. 

Jedna godzina szkolenia rozumiana jest jako  60  minut.  
3. Termin realizacji zapytania:  grudzień  2012 roku. Dokładny termin zostanie ustalony przez 

Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym (dzień tygodnia z wykluczeniem soboty i 
niedzieli). 

4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: sala wykładowa lub restauracja na terenie miasta 
Gostynina. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do:  



 

• eksponowania materiałów promocyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy, informujących o 
uczestnictwie w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  

•  naleŜytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją 
umowy przez okres co najmniej do 31 grudnia 2020 roku od momentu zakończenia realizacji 
szkolenia i udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upowaŜnionym do 
kontroli, 

• dokonania rejestracji w bazie internetowej instytucji szkoleniowych znajdującej sie na stronie: 
o www.inwestycjawkadry.info.pl. w tym rejestracji ofert szkoleniowych. 

• zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia 
• rzetelne i prawidłowe prowadzenie zajęć  
• współpracowanie z koordynatorem projektu  
• 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. 

• przygotowanie i wydaniem zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu szkolenia 
 oznakowanego odpowiednimi logotypami. Kopie zaświadczeń (certyfikatów) Wykonawca  

• sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym 

• przygotowanie programu szkolenia 
6.  Zamawiający zapewni: 

a) salę wykładową lub restauracyjną na terenie Gostynina 
b) catering 
c) w razie konieczności ekran i projektor do prezentacji materiałów szkoleniowych. 

7. Wymagania stawiane wykonawcy 
Szkoleniowiec powinien  posiadać kwalifikacje (uprawnienia) do przeprowadzenia szkolenia, 
które jest przedmiotem zapytania ofertowego. 

8. Oferta powinna zawierać: 
• formularz ofertowy ( wzór załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) 
• dokładny zakres tematyczny szkolenia (program szkolenia)  w ramach  jednego dnia  i 

oddzielnie dla w ramach dwóch dni 
• cenę szkolenia netto i brutto za jeden dzień szkolenia i oddzielnie za dwa dni szkolenia. 
• opis kwalifikacji i doświadczenia osób (osoby)  prowadzących szkolenie. 

9. Kryterium wyboru:  
Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie z uwzględnieniem przedstawionego 
zakresu tematycznego szkolenia. 

10. Miejsce i termin złoŜenia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć do godziny 14.00 dnia  30 października  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  

O wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
Dodatkowe informacje 

a. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 
b. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 
Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są: 

Iwona Kowalczyk-  tel. 24 2361366 
Anna Krzewicka – tel. 24 2361365 


