
 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Niepełnosprawni do pracy 
 

 

Szczecin, dnia 19.11.2014 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 3/UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00 

 
Stowarzyszenie „Aktywność bez barier” ul. Targowa 3, 74-100 Gryfino w związku z realizacja projektu 

„Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację szkoleń zawodowych w okresie I – II 2015r dla 40 

osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z województwa zachodniopomorskiego.  

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu 

zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. jedn.: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania w terminie do dnia 19.12.2014r. roku do godz. 15:00 w Biurze Projektu  

w Szczecinie, ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na 

adres: 

Biuro Projektu „Niepełnosprawni do pracy!” 

ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin  

lub pocztą elektroniczną na adres: 

bezbarier@wp.pl 

Z dopiskiem: 

Szkolenia zawodowe 

 

Szczegółowy zakres usług dotyczący przedmiotu zamówienia:   

Oferty mogą składać podmioty – organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa, posiadające wpis do 

rejestru instytucji szkoleniowych, które zorganizują szkolenia w zawodach:   

Moduł 1: kucharz małej gastronomii – z elementami przygotowania posiłków Fast food – 90 godz. 

              Forma: wykłady, ćwiczenia 

Moduł 2: kurs krawiecki – cel: zdobycie zawodu szwacz/krojczy – 90 godz. 

              Forma: wykłady, ćwiczenia  

Moduł 3: opiekun osoby starszej – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

Moduł 4: montażysta - konfekcjoner – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  
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Moduł 5: kurs biurowy – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

Moduł 6: kurs graficzny – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

Moduł 7: kurs ogrodniczy – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

Moduł 8: kurs pomocnika szwalni – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

Moduł 9: kurs magazyniera – 90 godz. 

  Forma: wykłady, ćwiczenia.  

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zakłada się możliwość rozszerzenia tematyki szkoleń po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia; 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki: 

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi w punkcie 1,2, 

3 i 4 – 50 pkt 

- będzie zawierała najniższą cenę – 50pkt  

Po analizie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Kontakt z zamawiającym: Tel. 513 055 139, e-mail: bezbarier@wp.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

………………………..…………………………………………. 

                                                  Podpis osoby upoważnionej 
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