GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgierz 27.10.2014r

95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4

Zaproszenie do składania ofert:
Nazwa zadania :
Przeprowadzenie dwóch spotkań prelekcyjnych, w ramach projektu : pn.”Inwestycja w
siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014r.
Termin składania ofert - 30.10.2014r do godz. 12:00 drogą elektroniczną lub w siedzibie
zamawiającego.
INFORMACJA O WARUNKACH

ZATRUDNIENIA

I. INFORMACJA OGÓLNA
1.Zamawiający :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4, pok.20
Tel./ 42 716-65-53; 42 716-25-15 w.239, fax 42 716-68-63
2. Miejsce realizacji zadania : Klub Integracji Społecznej w Dąbrówce Sowice ul.
Ogrodowa 6, Gmina Zgierz
3. Postępowanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z Procedurami udzielania zamówień
publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000
EURO .
4. Warunki zatrudnienia - Terapeuta ds. uzależnień / psycholog
1)przeprowadzenie zajęć grupowych ( prelekcja) dla 15 uczestników realizujących
Program Aktywności Lokalnej
- najważniejsze zagadnienia : uzależnienia, współuzależnienia (alkohol, środki odurzające),
agresja, przemoc – 2 spotkania po 3 godziny lekcyjne łącznie 6 godzin dydaktycznych
w miesiącu listopadzie 2014r w godzinach od 10:00 do 12:45, w tym jedna przerwa od
11.30 do 12.00 na posiłek finansowany przez Zamawiającego )
5. Oferent musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
w zakresie realizacji zadań :
- ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z
prowadzonymi zajęciami tj. psychologia,
- praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej, tj. przeprowadzenie min. 2 szkoleń /zajęć
warsztatowych/prelekcji z określonego zakresu.

II . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta, oświadczenie Oferenta i załączniki oferty powinny być podpisane przez
oferenta lub osobę upoważnioną.
2.Ofertę i inne dokumenty (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres
gops.kierownik@gmina.zgierz.pl lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka
z oznaczeniem– Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu : pn.”Inwestycja w siebie
dzisiaj, szansą na lepsze jutro” w listopadzie 2014r
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym oraz podpisana
przez oferenta.
1) Cena ofertowa za jedną godzinę lekcyjną zajęć winna być wypisana cyframi w złotych
polskich i potwierdzona słownie.
2) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na wszystkie
zajęcia zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami pod rygorem wykluczenia z
postępowania.
3) Oferta powinna zawierać dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie w
realizacji zajęć.
4. Płatność nastąpi po zrealizowaniu określonej ilości godzin lekcyjnych.
III.KRYTERIA WYBORU OFERT.
1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o:
- najkorzystniejszą cenę jednostkową za jedną godzinę lekcyjną zajęć .
2. Cena jednostkowa za jedną godzinę lekcyjną zajęć / prelekcji nie może ulec zmienianie
w trakcie trwania umowy.
IV.WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru ofert.
2. Dokładne terminy zajęć zostaną określone w umowie.
V. SKŁADANIE OFERT ,TRYB OTWARCIA.
1.Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30.10.2014r do godz. 12:00 na adres
gops.kierownik@gmina.zgierz.pl lub można złożyć w wersji papierowej w siedzibie
zamawiającego: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu ul. Łęczycka 4,
pok. 20.
2. Wzór oferty i oświadczenia Oferenta w załączeniu
Pytania można kierować do Kierownika GOPS pod nr tel. 42 716-65-53.
VI. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wybrany Oferent najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany niezwłocznie, po
dokonaniu analizy złożonych ofert.
2.Umowa zlecenie zostanie zawarta z Oferentem na czas realizacji zajęć.
ZAMAWIAJĄCY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Bibel
Zgierz 27.10.2014r

