GOPS Wadowice Górne

Wadowice Górne, 25.06.2012

Tel/fax (14) 682 62 04
gwagor@rzeszow.uw.gov.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Wadowice
Górne” Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych zwraca się z prośbą o udzielenie informacji
dotyczących możliwości zorganizowania oraz kosztów:
- treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 6 osób (10 godz. Zajęcia mają mieć na celu
m. in. zapoznanie się uczestników szkoleń, integrację grupy, nabycie zdolności motywacyjnych i
wzrost aspiracji zawodowych, odkrycie mocnych stron i zbudowanie zaufania we własne siły),
- indywidualnego doradztwa zawodowego dla 6 osób (2 godz./osobę. Minimalny zakres: analiza rynku
pracy, warsztat samopoznania, aktywne metody i techniki poszukiwania pracy, opracowanie CV),
- indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 4 osób (4 godz./osobę. Minimalny zakres: budowa i
podniesienie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z napięciami, asertywność),
- grupowe szkolenie dla rodziców „Szkoła dla rodziców” dla 4 osób (30 godz. Zajęcia zawierające
m.in. sposoby spędzania wolnego czasu z najbliższymi, pokazanie uczestnikom relacji, jakie powinny
panować w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, nauczenie konstruktywnych zabaw zapewniających
prawidłowy rozwój dzieci)
a także kursy z zakresu:
- obsługa kasy fiskalnej (60 godz., w tym ilość godzin teoretycznych i praktycznych zgodna z
obowiązującymi przepisami) dla 6 osób
-kursu komputerowego (50 godz., w tym ilość godzin teoretycznych i praktycznych zgodna z
obowiązującymi przepisami. Minimalny zakres kursu: obsługa podstawowych programów Microsoft
Office, korzystanie z sieci, zakładanie kont internetowych) dla 6 osób.
Planowany koszt wszystkich szkoleń – 27.640,00 zł.
Szkolenia powinny odbyć się w terminie od 16.07.2012 do 30.11.2012 na terenie Gminy Wadowice
Górne.

W ramach szkolenia oczekujemy:
- nabór trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganymi ustawowo uprawnieniami do
prawidłowego wykonania zamówienia oraz min. 2 letnim stażem pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym
- wynajęcie odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń (sale powinny być odpowiednio
oświetlone, z możliwością podłączenia sprzętu wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia
szkoleń i dostępem do toalet)
- catering (jeden ciepły posiłek (drugie danie) na szkoleniach grupowych, serwis kawowy bez
ograniczeń podczas szkoleń grupowych i indywidualnych)
- materiały merytoryczne w ilości pozwalającej na prawidłowe przeprowadzenie zajęć
- oznaczenia sal, materiałów merytorycznych i wszystkich dokumentów związanych z realizacją
szkoleń zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- ubezpieczenie uczestników na czas trwania zajęć
- certyfikaty lub świadectwa ukończenia kursów/ warsztatów/szkoleń
- prowadzenie dokumentacji: listy obecności i odbioru materiałów szkoleniowych oraz posiłków,
dzienniki zajęć , ankiety ewaluacyjne, rejestrację szkoleń na stronie www.inwestycjawkadry.pl
Po zakończeniu szkoleń zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty po otrzymaniu faktury VAT.
Podmioty składające ofertę muszą dysponować wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wraz z
ofertą przedłożyć CV potencjalnych osób szkolących i wykazać ich doświadczenie, wykazać
doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć o takim samym lub podobnym charakterze w
przeciągu ostatnich trzech lat.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Odpowiedź prosimy nadesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres ośrodka: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych 39-308 Wadowice Górne 116 w zaklejonej
kopercie z dopiskiem Oferta szkoleniowa „Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne” do
08.07.2012r.

