Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
prosi o podanie ceny przeprowadzenia nw. kursów zawodowych dla 21 uczestników zajęć
Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „Nowa
Szansa”
dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w terminie od 6 maja do 30 czerwca 2019 r.
➢ obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, fakturzysta – 2 osoby,
➢ stylizacja paznokci ( hybrydy, żele, akryl) – 3 osoby,
➢ opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 3 osoby
➢ podstawy obsługi komputera, magazynier – 1 osoba,
➢ marketing sprzedaży internetowej – 1 osoba,
➢ elektryk - 2 osoby,
➢ pomoc kuchenna, minimum sanitarne – 1 osoba,
➢ bukieciarstwo, wyrób biżuterii – 1 osoba,
➢ fryzjer – 1 osoba,
➢ magazynier, pokojowa – 1 osoba,
➢ pomoc kuchenna, kasy fiskalne, minimum sanitarne, fakturzysta, catering z elementami
przedsiębiorczości – 1 osoba,
➢ fakturzysta, magazynier, pracownik administracyjno- biurowy z wykorzystaniem technik
komputerowych - 1 osoba,
➢ pracownik administracyjno- biurowy z wykorzystaniem technik komputerowych – 1
osoba,
➢ pracownik ds. kadr, płac ubezpieczeń społecznych ze znajomością programu księgowego,
obsługa kas fiskalnych, fakturzysta - 1 osoba,
➢ pracownik ds. kadr, płac, ubezpieczeń społecznych ze znajomością programu księgowego
– 1 osoba.
Forma realizacji usługi – umowa
Wymagania formalne:
Wykonawca posiada minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji określonego rodzaju
szkoleń potwierdzone zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert minimum 3 zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia. (wykaz
należy przedstawić w załączniku do składanej ofert) oraz posiada doświadczenie
w dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym niezbędnym
do wykonania zamówienia.
Miejsce przeprowadzenia kursów: na terenie miasta Szczecinek.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku, ul. Wiejska 4 lub na adres e-mail: efs@mops.szczecinek.pl w terminie do
19 kwietnia 2019 r. do godziny 1400 wraz z zaparafowanym wzorem umowy.

Informacje dotyczące wyboru oferenta:
1) zaoferowana cena za cały zakres przedmiotu zapytania winna obejmować wszystkie
koszty niezbędne do wykonania usługi,
2) podając cenę zamówienia proszę podać cenę netto i brutto za poszczególne kursy oraz
określenie ilości godzin i miejsca przeprowadzenia kursów,
3) o wyborze oferty zadecyduje oferta spełniająca wszystkie wymienione przez
Zamawiającego warunki.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest: Pani Honorata Owczarek – konsultant ds.
projektów tel. 94 37 280 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.
Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 30.000 euro w związku z powyższym nie
stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Załącznik:
1. Wzór umowy.

