Załącznik nr 2 do Regulaminu
w sprawie procedur stosowania zasady konkurencyjności
i zasady efektywnego zarządzania finansami
w zakresie kwalifikowania wydatków w projektach PO KL
w Centrum ,,OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda

Zapytanie ofertowe
Dotyczące zakupu usługi/towaru: przeprowadzenie 288 godzin zajęć indywidualnego
doradztwa zawodowego (IPD) i 64 godzin grupowego doradztwa zawodowego oraz badanie
predyspozycji zawodowych potencjalnych UP.
Rodzaj zamówienia: przeprowadzenie 288 godzin zajęć indywidualnego doradztwa
zawodowego (IPD) i 64 godzin grupowego doradztwa zawodowego oraz badanie
predyspozycji zawodowych potencjalnych UP
Opis przedmiotu zamówienia:
Indywidualne doradztwo zawodowe - 288h(3h/os. x 96os.)- VI, VII 2012 r.
Zakres tematyczny: identyfikacja oczekiwań i wstępnych celów zawodowych, poznanie
mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowych, rozmowa
indywidualna, opracowanie IPD
Grupowe doradztwo zawodowe - 64h (2dni x 4h x 4 grupy zawodowe 12
osobowe x 2 rejony) – VI, VII 2012 r.

-

Zakres tematyczny: role społeczne i modele życia, sytuacja na rynku pracy i jej
przewidywany rozwój, wymagania zawodowe i oczekiwania pracodawców, samoocena: słabe
i mocne strony, identyfikacja uzdolnień, wartości, umiejętności doświadczania życia. Zajęcia
z wykorzystaniem komputerów i drukarek.
Zajęcia odbywać się będą w 2 rejonach: Ostróda (pow. ostródzki i iławski) i Nowe Miasto
Lubawskie (pow. nowomiejski i działdowski), 2/3 dni w tygodniu.
Badanie predyspozycji zawodowych potencjalnych UP - maj, październik 2012 r.
w ramach projektu ,,Nowe kwalifikacje i umiejętności to nowe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry
gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Projekt jest
realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie CENTRUM „OKEY” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100
Ostróda, telefonicznie pod numerem 89 615 80 00 lub drogą mailową
szkolenia@okey.ostroda.pl oraz na stronie internetowej: www.rolnicy.okey.ostroda.pl
2. Kryteria oceny oferty:
cena,
doświadczenie potwierdzone CV i referencjami.

3. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie CENTRUM
„OKEY” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda, drogą mailową,
pocztą lub przesłać faksem na nr 089 615 80 00 w terminie do dnia 18.05.2012 do
godziny 9.00. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” –
załącznik do niniejszego zaproszenia.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zawierająca: imię i nazwisko oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcy niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej
oferty
oraz
zamieszczona
na
stronie
internetowej
www.rolnicy.okey.ostroda.pl
5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Załączniki:
1 – Formularz ofertowy
Ostróda, dnia 11.05.2012r.

Róża Krześniak
(podpis zamawiającego)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy
Dane dotyczące oferenta
Nazwa/Imię i nazwisko...................................................................................................
Siedziba/adres zamieszkania...........................................................................................
Nr telefonu/faks ............................................................................................................
Adres mail ……………………………………………………………………………………………....…....…………
NIP……..........................................................................................................................
REGON..........................................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Nazwa: Centrum „OKEY” Sp. z o.o.
Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 3/3, 14-100 Ostróda
NIP:
7412079807
Regon: 280373238
1. Zobowiązuję się wykonać usługę/dostawę zgodną z przedmiotem zamówienia polegającą
na:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………...…………………..
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
brutto ..........zł,
słownie: ...........................................................................................................................
……………………………………………………..................................................................................
VAT ………% ..........zł,
słownie: …………………………………………………....…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
Netto ..........zł,
słownie: ………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………
3. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do………………………….…………
4. Oświadczam, że:
posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności mającej na
celu wykonanie przedmiotu zamówienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

…………………………………………………….
/data i podpis oferenta/

