
 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA  OFERTY 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  
na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie ,,Treningu kompetencji rodzinnych  
i rodzicielskich” dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mielcu. 
 
1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne 

Zorganizowanie i przeprowadzenie  ,,Treningu kompetencji rodzinnych i rodzicielskich” 
dla 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej w wymiarze 20 godzin ,,dydaktycznych”  
(5 spotkań trwających 4 godziny). 

Efektem szkolenia powinno być zwiększenie umiejętności: 
− komunikacji z dziećmi i współmałżonkiem, 
− utrzymywania prawidłowych relacji z rodziną, 
− znajdowania kompromisów, 
− zabawy z dziećmi, 
− zwiększenia zaangażowania w życie szkolne dzieci. 
 

2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe 
1) Wykonawca powinien: 
− zapewnić wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia zajęć, 
− przygotować program zajęć, 
− zabezpieczyć materiały piśmiennicze i szkoleniowe, które po zakończeniu zajęć 

przejdą na własność osób szkolonych, 
− zapewnić catering obejmujący kawę, herbatę, kanapki oraz ciastka, 
− zobowiązać się do prowadzenia: list obecności, odbioru materiałów piśmienniczych  

i szkoleniowych, odbioru cateringu oraz wydania zaświadczeń o udziale w Treningu. 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zapewni:  

− lokal, w którym będą mogły odbywać się zajęcia, w siedzibie Klubu Integracji 
Społecznej: Mielec, ul. Pogodna 2 (Mościska), 

− dojazd uczestników na zajęcia. 
3) W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje inny termin zajęć, będzie zobowiązany  

do zorganizowaniu dojazdu uczestników we własnym zakresie. 
 

3. Termin wykonania zamówienia 
08.12 – 12.12.2014, godz.: 10.30 – 14.15 

 



 

 

 

 

4. Termin składania oferty  
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mielcu do dnia 02.12.2014 r do godz. 12.00. Na kopercie powinien być napis  
,,KIS - Trening kompetencji rodzinnych i rodzicielskich”. 
 
5. Kryteria wyboru oferty  

80% - cena, 
20% - doświadczenie osoby prowadzącej trening z okresu ostatnich dwóch lat. 

 
6. Inne istotne warunki zamówienia 

1) Prosimy, aby oferta Wykonawcy zawierała: 
− wypełniony formularz ofertowy,  
− kserokopie zaświadczeń dokumentujących doświadczenie kadry wyznaczonej  

do prowadzenia zajęć, 
− program zajęć, 
− aktualny odpis (lub kserokopię zatwierdzoną za zgodność z oryginałem)  

z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

2) Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty prawo do zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości osób biorących udział w zajęciach, z tolerancją do 2 osób.  
W takim przypadku cena ogólna będzie mnożnikiem ilości osób i kwoty (brutto)  
za osobę przedstawionej w formularzu oferty. 

 
7. Uwagi 

1) Oferty, które nie zostaną złożone na druku przygotowanym wg Załącznika Nr 1,  
nie będą rozpatrywane. 

2) Druk formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) będzie udostępniony w wersji edytora 
tekstowego Word na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.mielec.pl. 

3) Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 
powoduje żadnych zobowiązań wobec strony.  

4) Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka 
nie później niż w terminie 7 dni od daty terminu końcowego składania ofert. 

5) W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikami 
Klubu Integracji Społecznej, tel:. 17 773 9217. 

 


