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Kawęczyn, dnia 02.03.2011r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wybór Trenera na szkolenie dotyczące poszukiwania pracy w Anglii i Niemczech do projektu 
pn. ,,Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, działanie 7.3 „Integracja lokalna na rzecz aktywnej integracji”, priorytetu VII 
„Promocja integracji społecznej”.  
 
1.1.1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
      Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 
      NIP 668-187-54-86, 
 

2.2.2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach modułu poszukiwania pracy, tj. 
przeprowadzenie szkolenia na temat poszukiwania pracy w Anglii i Niemczech oraz 
możliwości rejestracji firmy w tych krajach - dla 3 grup 15-osobowych w wymiarze 8 h 
(razem 24 h), przy czym zajęcia w każdej grupie będą realizowane w formie 2 spotkań po 4h 
każde.  
Płatność dokonana zostanie jednorazowo. 
Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy obejmuje: 
− Opracowanie programu szkolenia, obejmującego przynajmniej następujące zagadnienia: 

możliwości pracy w Anglii i Niemczech; jak szukać pracy; jak sprawdzać wiarygodność 
ogłoszeń; jak przygotować się do wyjazdu; jak założyć firmę w Niemczech i Anglii; prace 
najczęściej podejmowane za granicą.   

− przygotowanie i przeprowadzanie szkolenia dla 3 grup 15-osobowych w terminach 
określonych w harmonogramie zajęć w miesiącu czerwcu 2011 r, 

− nadzór nad uczestnikami szkolenia 
− prowadzenie i systematycznego uzupełnianie Dziennika zajęć, 
− motywowanie uczestników szkolenia do aktywnego udziału w zajęciach 
− sprawdzanie podpisów uczestników na listach obecności 
− kompletowanie i przechowywanie dokumentacji projektowej      
 
3.3.3.3. Wymagane kwalifikacje Oferentów: 

Oferenci muszą spełniać następujące wymogi: 
- posiadać wykształcenie wyższe 
- co najmniej 5 letni staż pracy 
- w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 10 dni szkoleniowych 
- przeprowadzili co najmniej 1 szkolenie o tematyce objętej niniejszym zapytaniem  
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystać z pełni praw publicznych 
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- osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                         
                          

4.4.4.4. Termin wykonania zamówienia: 
Zadania zostaną zrealizowane w czerwcu 2011 roku.  

 
5.5.5.5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną 
do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Beata Frontczak, Kierownik Projektu. 

 

6.6.6.6.  Sposób przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna : 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia, ,Formularza  ofertowego''. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ,,Formularzu ofertowym'' spowoduje odrzucenie oferty. 
 

7.7.7.7. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za 

pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bf@i-laboratorium.pl , faksem na 
nr:  063 288 59 40, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina 
Kawęczyn - 62 -704 Kawęczyn 48 (pokój nr 1) do dnia 31 marca 2011 r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2011 r., a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem: 
www.kaweczyn.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

8.8.8.8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 
- cena – 30% 
- liczba lat doświadczenia zawodowego – 10% 
- liczba przeprowadzonych dni szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat – 20% 
- liczba przeprowadzonych szkoleń o tematyce objętej zapytaniem ofertowym – 40% 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ww. kryteriów otrzyma 
najwyższą liczbę punktów. 
 
Jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans punktów, zostanie wybrana osoba z dłuższym stażem 
zawodowym. 
          
 
 
                                                                    Beata Frontczak 
        Kierownik Projektu 
 
 
Załączniki:  
1. Wzór formularza ofertowego. 

 


