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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy: GOPS.8111.29.2011 
 
 

Zamawiający:       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach  
                             ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice 
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w ramach realizowanego 
projektu systemowego pt. Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie integracji społecznej w gminie 
Stare Babice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na 
szkolenia:  
- kurs stylizacji paznokci dla 1 osoby. 
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia 
  1.   Przeprowadzenie usługi szkoleniowej: 
        - kursu stylizacji paznokci dla 1 osoby (minimum 30 godzin lekcyjnych na osobę), 
          przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.  
  2.   Opis przedmiotu zamówienia: 
         - Wykonawca zapewnia sale (stanowiska) szkoleniowe wyposażone w odpowiednio przygotowany sprzęt              

z odpowiednim zapleczem, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniającymi odpowiednie 
warunki sanitarne, jakościowe i bhp, 

         - Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia kursu, 
-  Wykonawca zapewni uczestnikom wymaganą praktykę zawodową, 

         -  Wykonawca zapewni catering dla uczestników szkolenia (serwis kawowy i obiad). 
3.   Termin realizacji usługi: w okresie 21.11.2011 r. – 16.12.2011 r. 
       

II. Kryteria wyboru ofert 
- cena wykonania – 50% 
- miejsce szkoleń – 30% (oceniana na podstawie bliskości do GOPS w Starych Babicach) 
- jakość szkolenia – 20% (oceniana na podstawie zaproponowanego programu oraz rekomendacji) 
 

III. Inne informacje: 
1. Sale szkoleniowe, potencjał kadrowy i techniczny zapewnia Wykonawca. 
2. Miejsce szkolenia musi znajdować się możliwie blisko Starych Babic z możliwością dojazdu środkami 

komunikacji miejskiej lub z zapewnionym przez oferenta transportem (wliczonym w koszty) ze Starych 
Babic do miejsca szkolenia. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są 
dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu szkolenia 
przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również przestrzegać zasad promocji 
zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia w trakcie szkolenia listy obecności uczestników 
z każdego dnia szkolenia oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
zakończenia szkolenia. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej: 
 a)  dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności,  

Stare Babice, dn. 18.10.2011 r. 



 
 b) rejestr wydanych zaświadczeń (zgodnych z rozporządzeniem MEN) potwierdzających ukończenie 
szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem                      
w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. 

6.   Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed 
podpisaniem umowy. 

7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób skierowanych na przedmiotowe szkolenie. 
8.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zamówienia. 
 

IV. Oferta powinna zawierać: 
 

1. Cenę, proponowane miejsce oraz terminy wykonania usługi zgodnie z formularzem oferty. 
2. W ofercie należy podać proponowany program i liczbę godzin szkolenia. 
3. Rekomendacje (w szczególności dotyczące projektów realizowanych w ramach PO KL). 
4. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
Sposób oraz termin składania ofert: 
 
Oferty z dopiskiem w tytule „Oferta EFS 2011” należy przesłać mailem na adres Zamawiającego:   
gops@babice-stare.waw.pl oraz rylska.m@gmail.com 
do dnia 25.10.2011 r.  do godz. 16.00. 
Oferta powinna być ważna przez minimum 30 dni od dnia jej przesłania. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik GOPS w Starych Babicach p. Alicja Napurka tel. 
22 722 90 11  lub koordynator projektu Magdalena Rylska tel. 502 811 126. 
 
 


