
 

 

 

 

  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

 
 

Jeżowe, 2012-08-09 

 

 

OPS.252.2.2012  

 
ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 

       
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  

Jeżowe 136 a 

37- 430 Jeżowe  

tel. (015) 879 49 00, fax (015) 879 43 42,  

e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl ,  www.jezowe.bip.podkarpackie.pl  

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów 

zawodowych  w ramach realizacji projektu pn.: „ Czas na aktywność w Gminie 

Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 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. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) „Barman”:  

− Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 3 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Barman”.  

− Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki pracy 

barmańskiej. 

− Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  
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− Łączny czas trwania kursu  - 60 godz. - po 8 – 9  godzin lekcyjnych dziennie.  

− Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2012 r. 

− Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, w miesiącu sierpniu – 

piątek, w miesiącu wrześniu  - sobota. 

− Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

• wprowadzenie do zawodu barmana; 

• podstawy zarządzania barem; 

• terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego; 

• podział i charakterystyka napojów mieszanych; 

• technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur; 

• przegląd towaroznawczy napojów alkoholowych; 

b) „Obsługa programu Microsoft Office”: 

− Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 3 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Obsługa programu Microsoft Office”.  

− Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi 

programów Microsoft Office. 

− Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

− Łączny czas trwania kursu  - 60 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie.  

− Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2012 r. 

− Wymaga się, aby zajęcia odbywały się: w miesiącu sierpniu – piątek, oraz 

w miesiącu wrześniu od poniedziałku do piątku. 

− Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

• obsługa Microsoft Windows – podstawy; 

• obsługa programu Word; 

• obsługa programu Excel. 

c) „Kreowanie własnego wizerunku z wizażem”: 

− Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 6 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Kreowanie własnego wizerunku z wizażem”. 
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− Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowanie 

własnego wizerunku z wizażem 

− Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

− Łączny czas trwania kursu  - 60 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie.  

− Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2012 r. 

− Wymaga się, aby zajęcia odbywały się: w miesiącu sierpniu – piątek, oraz 

w miesiącu wrześniu od poniedziałku do piątku. 

− Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

• kreowanie wizerunku; 

• rodzaje wizerunku; 

• fason, styl i kolorystyka garderoby; 

• dobór elementów uzupełniających wygląd i osobowość: torebka, 

rękawiczki, nakrycie głowy, biżuteria, zapach; 

• retusz sylwetki. Analiza kolorystyczna; 

• wygląd poszczególnych typów urody; 

• określanie typów urody; 

• paleta barw w ubiorze i makijażu lata, zimy, wiosny i jesieni; 

• dobór biżuterii; 

• stylizacja twarzy; 

d)  Informacje dodatkowe: 

− W cenę zamówienia Wykonawca powinien wliczyć następujące koszty:  

• zapewnienia wszystkim uczestnikom kursów materiałów i pomocy 

dydaktycznych (podręczników, poradników, skryptów lub innych 

materiałów) potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także 

materiałów biurowych w postaci notatników i długopisów. Materiały 

szkoleniowe o których mowa uczestnicy kursów otrzymają na własność;  

• zapewnienia urządzeń, materiałów, produktów, sprzętu itp. potrzebnych do 

przeprowadzenia zajęć praktycznych.; 

• zapewnienia odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych 

i praktycznych (sal wykładowych wyposażonych w sprzęt i pomoce 
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dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia (tablica 

sucho ścieralną, Flip chart, laptop, projektor), zapewniające bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy i nauki; 

• przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych;  

• ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca szkolenia – od 

pierwszego do ostatniego dnia szkolenia;  

• zapewnienia każdego dnia cateringu dla wszystkich uczestników kursów 

oraz wykładowcy, w postaci jednego dania obiadowego; 

• zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia (przejazd z miejsca 

zamieszkania na miejsce szkolenia oraz z miejsca szkolenia do miejsca 

zamieszkania); 

− Zamawiający zapewni uczestnikom kursów serwis kawowy, napoje zimne 

oraz słodki poczęstunek – proszę nie wliczać w koszt szkoleń. 

 

3.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1) Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 

Jeżowe (Biuro  Kierownika O środka Pomocy Społecznej pok. 19) do dnia 

14.08.2012 r. do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 

składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.08.2012 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu 

Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe, (Sala Obrad Urzędu Gminy pok. 

nr 20) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) oferta musi zawierać proponowaną cenę brutto, wg formularza stanowiącego 

załącznik do zaproszenia, 

4) kryterium wyboru oferty – najniższa cena 100 %.  
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Nr kryterium Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100  
gdzie: 

- Cmin – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert 
- Cof – cena oferty badanej 

 

4.  ZAŁ ĄCZNIKI:  

1) Formularz ofert 
 
 

 
 


