Pyrzyce, dnia 06 marca 2013 r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach realizujący w partnerstwie projekt systemowy
„Nowa Szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, zwraca się do Wykonawców zainteresowanych zapytaniem ofertowym o
składanie ofert.
1. Przedmiot zamówienia dotyczy możliwości i warunków przeprowadzenia przez
Wykonawcę warsztatów w ramach następujących modułów:
a) Asertywność.
b) Efektywna komunikacja interpersonalna.
c) Warsztaty ekonomiczne.
d) Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy.
e) Prawa konsumenta.
f) Pierwsza pomoc,
g) Warsztaty z podstaw wizażu, w tym zestaw kosmetyczny dla każdego
uczestnika.
2. Termin realizacji zamówienia: w okresie od czerwca do listopada 2013 r. oraz od
czerwca do listopada 2014 r., dokładny termin do uzgodnienia.
3. Istotne warunki zamówienia
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników projektu w zagadnienia związane z
poszczególnymi tematami, a w szczególności:
 wzrost
umiejętności
psychospołecznych
uczestników
przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu,
 wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
 samodzielne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 wzrost umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Charakter spotkań: każdy moduł obejmuje 3-dniowy blok warsztatowy dla grupy uczestników
(20 uczestników w roku 2013 i 14 uczestników w roku 2014), wymiar czasowy warsztatów to
6 godzin dydaktycznych dziennie.
Na koszty przedmiotowej usługi składają się:
 opracowanie zawartości merytorycznej danego modułu oraz opracowanie materiałów
dla każdego z uczestników szkolenia,
 wynagrodzenie trenera.
Ośrodek Pomocy Społecznej nie pokrywa kosztów dojazdu trenera na miejsce spotkań.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Pyrzyc w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
 dane Wykonawcy,
 proponowany program warsztatów,
 życiorys zawodowy trenera,
 proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie jednej godziny warsztatów.
Wymagania dot. trenera: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje do
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, sumienność, efektywność.
Oferty mogą dot. przeprowadzenia jednego lub kilku z w/w modułów w zależności od
umiejętności i kwalifikacji Wykonawcy.
Oferty będą rozpatrywane na podstawie przedstawionych kwalifikacji i życiorysu
zawodowego oraz zaproponowanej ceny brutto za jedną godzinę szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie papierowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 91 561 11 66, e-mail:
ops.pyrzyce_nowa.szansa@wp.pl do dnia 10 maja 2013 r.
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do
udzielenia zamówienia.

z up. Burmistrza Pyrzyc
Sylwia Gabryelczyk
p.o. Kierownik OPS

