
 

 
Zapytanie Ofertowe 

  
 
 
1. Zamawiający 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c 
 
2. Przedmiot zamówienia 

 
a/ Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 31 uczestników projektu. 
Wymiar czasowy: 62 godzin ( 2 godziny na jedną osobę).  
Rezultatem usługi ma być: 
- zbadanie predyspozycji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych klienta, 
- przedstawienie w formie pisemnej propozycji szkoleń zawodowych dla poszczególnych 
klientów. 
b/ Przeprowadzenie treningu poruszania się po rynku pracy dla 25 uczestników projektu, 
podzielonych na dwie grupy (I gr. – 12 osób, II gr. – 13 osób).  
Wymiar czasowy: 30 godzin ( 2 grupy po 15 godzin).  
Rezultatem usługi ma być: 
-aktywizacja zawodowa uczestników projektu, 
-zaznajomienie się z metodami poszukiwania pracy (przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjne itp.), 
-podniesienie samooceny i zwiększenie poziomu aspiracji zawodowych. 
 
3. Złożona oferta powinna zawierać: 

 
a/ nazwę i adres Oferenta, 
b/wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi poradnictwa zawodowego uwzględniające  
(zał. nr 1): 
- wynagrodzenie doradcy,  
- przygotowania pisemnej propozycji szkoleń, 
- wynajmu sali, 
- ubezpieczenia NNW uczestników, 
c/wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi treningu poruszania się po rynku pracy 
uwzględniające (zał. nr 1):  
- wynagrodzenie trenerów,  
- materiały szkoleniowe,  
- catering, który w przypadku zajęć trwających ponad 4 godziny powinien obejmować gorące 
danie, kawę i herbatę, w przypadku krótszym – kawę, herbatę, ciastka,  
- ubezpieczenia NNW uczestników, 
- sal szkoleniowych, 
d/ program treningu poruszania się po rynku pracy 
 

 



 

4. Termin i miejsce wykonania zadania: 

a/ Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 31 uczestników projektu: 
 01 – 30 czerwiec 2011, Mielec, 
b/ Przeprowadzenie treningu poruszania się po rynku pracy: 01 – 30 listopad 2011, Mielec. 
 
5. Podstawowe kryteria wyboru (cena 50%, doświadczenie 50%) 

 
a/ Wynagrodzenie za wykonanie usługi należy podać w PLN uwzględniając wszystkie 
składniki wynikające z prawidłowego wykonania zadania. 
b/ Doświadczenie Oferenta w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia  
W przypadku zadania ,,przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla  
uczestników projektu” należy podać długość czasu pracy w charakterze doradcy 
zawodowego, w przypadku treningu poruszania się po rynku pracy należy podać liczbę 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w realizacji usługi stanowiącej przedmiot 
zamówienia. 
 
 
6. Inne istotne warunki zamówienia: 
 
a/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
b/ Osoba pełniąca funkcję doradcy zawodowego powinna posiadać następujące kwalifikacje 
zawodowe: 
 - ukończone studia podyplomowe bądź kursy uzupełniające z zakresu doradztwa 
zawodowego,  
- co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego. 
c/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały certyfikatów kadry 
prowadzącej. 
 
7. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia: 18.05.2011. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2011. 
 
 
8. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona  
w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową wraz z zaświadczeniem  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS w celu ustalenia 
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
9. 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 oferty nie powoduje żadnych 
zobowiązań MOPS w Mielcu.  



 

3) W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z kierownikiem projektu 
systemowego pod nr  tel. 17 581-82-78 lub koordynatorem, nr  tel. 17 773-92-17 

4)  O ewentualnym wybraniu lub nie wybraniu oferty każdy Oferent zostanie poinformowany 
telefonicznie lub listownie nie później niż w terminie 7 dni od daty terminu końcowego 
składania ofert. 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
załącznik nr 1 

 
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 zapytaniem ofertowym składam swoją ofertę na zadanie: 
 

a/ Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego. 
Oferuję wykonanie w/w zadania za wynagrodzeniem brutto:…………………………………. 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oferuję wynagrodzenie brutto za 1 godzinę zajęć :..................................................................... 
słownie: ....................................................................................................................................... 
b/ Przeprowadzenie treningu poruszania się po rynku pracy 
Oferuję wykonanie w/w zadania w za wynagrodzeniem brutto:……………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oferuję wynagrodzenie brutto za 1 godzinę zajęć :......................................................................  
słownie: ..................................................................................................................................... 
 
 
Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, zdobyłem konieczne informacje, 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
4.Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym  
z niniejszym zamówieniem upoważniamy następującą osobę/y:……………………………,  
tel. ……………………. 
 

……………………………………………….. 
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób 
uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta) 

 


