
 

 Jodłowa, dnia 19.04.2010r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:  zapytanie  ofertowe  na  przeprowadzenie  indywidualnego  i  grupowego  doradztwa 
zawodowego  dla  uczestników  projektu  pt.  „Czas  na  aktywność  w  Gminie  Jodłowa” 
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII  
Promocja integracji  społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  
Poddziałanie  7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  
społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
 

1. przeprowadzenie  indywidualnego  doradztwa  zawodowego dla  10  uczestników 
projektu w sumie 30 godz. ( 1 godz. = 60 min. )tj. 2 spotkania indywidualne  x 1,5 godz. 
x 10 uczestników .
Indywidualne doradztwo zawodowe powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: 
identyfikacja potrzeb i zdiagnozowanie predyspozycji  zawodowych uczestników, które 
ma na  celu  przygotowanie  uczestników projektu  do  świadomego planowania  własnej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia w ostateczności mają doprowadzić do wyboru 
rodzaju szkoleń w ramach realizowanego projektu.

Termin przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego od 4.05.2010r. do 
31.05.2010r. ( od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00 )
   

2. przeprowadzenie  grupowego  doradztwa  zawodowego  w  ramach  warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy dla 10 uczestników projektu w sumie 14 godz.         ( 1 
godz.= 60 min) 2 spotkania x 7 godz. x 1 grupa po 10 uczestników. 
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy powinny obejmować m.in.:poznanie nowych 
technik  poszukiwania  pracy,  zdobycie  wiedzy  z  zakresu  przygotowania  dokumentów 
aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy od 1.06.2010 
do 15.06.2010 r.( od poniedziałku do piątku  od 8:00  do 15:00 )

Wymagania względem oferenta:
Oferent  powinien  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  z  zakresu  doradztwa 
zawodowego  potwierdzone  odpowiednimi  dokumentami  oraz  umiejętności  niezbędne  do 
wykonywania zadań z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego



Oferta powinna zawierać:
1. Cenę brutto za jedną godzinę zajęć 
2. CV trenerów oraz dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
3. Ewentualne rekomendacje i referencje

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty  
1. cena brutto za godzinę zajęć
2. kwalifikacje i umiejętności w danej dziedzinie 
Miejsce realizacji zamówienia 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa
 
Zamawiający informuje, iż:

- dopuszczalne jest złożenie oferty cenowej na dwa lub jeden rodzaj doradztwa tj. 
indywidualne doradztwo zawodowe lub warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- przewiduje  podpisanie  z  Wykonawcami  umów  -  zlecenie  na  wykonanie 
zamówienia

- szczegółowe  warunki  zamówienia  zostaną  ustalone  podczas  negocjacji 
z wybranym wykonawcą 

- niniejsze  zapytanie  ofertowe  nie  jest  zamówieniem  i  otrzymanie  od  Państwa 
oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron 

Miejsce i  termin składnia ofert
Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2010 r. do godz. 15:30 ( liczy się data wpływu) w 
siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jodłowej,  osobiście  lub  pocztą 
(zwykłą/elektroniczną) na poniższy adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej
39-225 Jodłowa
tel. (14) 6833045 
e-mail: gjodlow@uw.rzeszow.pl

O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie bądź 
listownie.

  

                                                                   Kierownik Projektu 

                                                                    Małgorzata Sztogrin 
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