Świeradów-Zdrój, dnia 19 sierpnia 2013

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju zwraca się z prośbą
o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
warsztatów z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy w ramach realizowanego
projektu systemowego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
– Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywnych
technik poszukiwania pracy dla 5 osób w ilości 30 godzin zegarowych – po 6 godzin spotkań
indywidualnych. W ramach warsztatów należy zapewnić materiały dydaktyczne oraz catering
(kawa, herbata, ciastka, a także ciepły posiłek). Po zakończeniu warsztatów należy wystawić
certyfikat ukończenia warsztatów.
Warsztaty winny być prowadzone przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego, a zakres
tematyczny warsztatów powinien obejmować co najmniej takie zagadnienia jak:
redagowanie dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny;
nabycie umiejętności poszukiwania pracy (metody);
zdobycie wiedzy w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz
wypełniania wniosku o dofinansowanie na działalność gospodarczą;
dokonanie bilansu zasobów zawodowych;
zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy;
analiza ofert pracy oraz możliwości szkoleń zawodowych.

Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej
Propozycje cenowe prosimy przesłać
1. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój;
2. faksem: 75 781 63 21;
3. drogą elektroniczną na adres e-mail: mops_swerzd@wp.pl;
4. osobiście w siedzibie Ośrodka

w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 roku do godziny 15:30 na załączonym formularzu, który
stanowi załącznik Nr 1.

Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia.
Zapytanie to nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy: Prawo Zamówień Publicznych. Właściwe postępowanie
odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia.

Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Agnieszka Moroz

Załącznik nr 1
……………………….. dnia .………………
(miejscowość)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(dane oferenta)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie o szacowanie wartości zamówienia polegającego
na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu aktywnych technik poszukiwania
pracy dla 5 uczestników projektu w ilości 30 godzin zegarowych – po 6 godzin spotkań
indywidualnych
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto .................................... zł
Obowiązujący podatek VAT ………%
Cena brutto ……………… zł
Słownie: …………………………………………………………………………………..…
.…………………………………………………………………………………….

……………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

