
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  
na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie  Kursu komputerowego na poziomie 
podstawowym i średnio zaawansowanym dla uczestników projektu systemowego ,,Czas 
na aktywność w gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 
 
1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne. 

 
1/ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 
17uczestników projektu systemowego, podzielonych na 2 grupy (I grupa – 9 osób, II grupa – 
8 osób). 
Wymiar czasowy: 100 godzin. 
Moduły do realizacji: 

1. użytkowanie komputerów, 
2. przetwarzanie tekstów, 
3. arkusze kalkulacyjne,  
4. przeglądanie stron internetowych i komunikacja. 

 
2/ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego na poziomie średnio 
zaawansowanym dla 10 uczestników projektu systemowego. 
Wymiar czasowy: 100 godzin. 
Moduły do realizacji: 

1. przetwarzanie tekstów, 
2. arkusze kalkulacyjne, 
3. bazy danych, 
4. grafika menedżerska i prezentacyjna. 

 
 

2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe. 
 
Niezależnie od realizowanego poziomu kursu, Wykonawca powinien zapewnić: 

1. wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, 
2. materiały szkoleniowe, które po zakończeniu zajęć przejdą na własność osoby 

szkolonej, 
3. oddzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, 
4. odpowiednie warunki lokalowe, 
5. catering w przypadku zajęć trwających ponad 4 godziny powinien obejmować gorące 

danie, kawę i herbatę, w przypadku krótszym – kawę, herbatę, ciastka, 
6. ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
7. zobowiązać się do prowadzenia list obecności, potwierdzających odbiór materiałów 

szkoleniowych i korzystania z posiłków oraz oznakowania miejsc,  
z których korzystać będą uczestnicy zajęć poprzez umieszczenie plakatów lub banera 



 

dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych 
przez Zamawiającego) 
 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 

 
Realizacja kursu komputerowego 

1. poziom podstawowy. I gr – sierpień/wrzesień 2011, Mielec 
2. poziom podstawowy II gr. – wrzesień/ październik 2011, Mielec 
3. poziom średnio zaawansowany – listopad/grudzień 2011, Mielec, lecz nie później niż 

do 14 grudnia. 
 
 

4. Termin składania ofert 
 
1 sierpień 2011. 
 
 

5. Kryterium oceny oferty 
 
• Cena szkolenia – 80% 
• Doświadczenie w organizacji tego rodzaju kursów – 20% 

 
 
6. Inne istotne warunki zamówienia 

 
Prosimy, aby oferta Wykonawcy zawierała: 

1. cenę brutto i prezentację dotychczasowego doświadczenia w realizacji tego typu 
kursów – zał. nr 1 

2. adres miejsca, w którym będą się odbywały zajęcia, 
3. program zajęć osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla 
średniozaawansowanego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1. wglądu w oryginały certyfikatów kadry prowadzącej, 
2. po wyborze oferty możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób biorących 

udział w zajęciach (z tolerancją do 3 osób). W takim przypadku cena ogólna będzie 
mnożnikiem ilości osób i kwoty za osobę przedstawionej w formularzu oferty. 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 

7. Sposób przygotowania oferty: 
 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona w siedzibie 
zamawiającego osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta 
realizacji kursu komputerowego” 



 

 
 
 
8. Uwagi 

 
1. Oferty, które nie zostaną złożone na druku przygotowanym wg załącznika nr 1,  

nie będą rozpatrywane. 
2. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje żadnych zobowiązań wobec strony.  
3. Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka 

www.mops.mielec.pl nie później niż w terminie 4 dni od daty terminu końcowego 
składania ofert. 

4. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikami biura 
projektowego pod nr  tel. 17 581-82-78 lub 17 773- 92 – 17. 



 

załącznik nr 1 
 
 

Mielec……………….. 
 
  

Formularz ofertowy 
 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy  
Nazwa:  ................................................  
Siedziba:  ................................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................  
Strona internetowa:   ................................................  
Numer telefonu:    ............................................... 
Numer faksu:     ..............................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
39-300 Mielec 
ul. Łukasiewicza  
 
 
Po zapoznaniu się z zaproszeniem do składania ofert składam swoją ofertę na zadanie:: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie  Kursu komputerowego na poziomie podstawowym i 
średnio zaawansowanym dla uczestników projektu systemowego ,,Czas na aktywność w 
gminie miejskiej Mielec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 
 
1/.Oferuję realizację kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla 2 w cenie 
brutto:……………………………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oferuję cenę brutto za 1 osobę.......................................................................... 
Słownie: ..................................................................................................................................... 
 
 2/.Oferuję realizację kursu komputerowego na poziomie średnio zaawansowanym w cenie 
brutto:……………………………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oferuję cenę brutto za 1 osobę.......................................................................... 
Słownie: ..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 

3/.Informuję o realizacji szkoleń o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia 
 

l.p. szkolenia o tematyce odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia 

termin realizacji ilość godzin 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, zdobyliśmy konieczne 
informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
3.Oświadczamy, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym  
z niniejszym zamówieniem upoważniamy następującą osobę:…………………………………  
………………., tel. ……………………. 
 

……………… 
podpis 

 
 
 

 
 


