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Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Godziesze Wielkie, dn. 27.04.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy zamówienia poniżej 30,000 Euro na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu 

Gminy Godziesze Wielkie / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich w ramach 

realizowanego projektu partnerskiego "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Gmina Godziesze Wielkie/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ogłasza 

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie: 

1. Poradnictwa specjalistycznego (ze wskazaniem na poradnictwo świadczone przez 

psychologa, prawnika, geriatrę, dietetyka)  

W ramach projektu „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. 

 

Zamawiający: 

Gmina Godziesze Wielkie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, 

Ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 

1. Poradnictwa Specjalistycznego (ze wskazaniem na poradnictwo świadczone przez 

psychologa, prawnika, geriatrę, dietetyka) w ilości 320 godzin (16 godzin miesięcznie) w 

okresie od maja 2017 do grudnia 2018 ( 1 godzina=60 minut). Umowa cywilnoprawna. 
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a) Poradnictwa psychologicznego dla osób opiekujących się osobami z 

niepełnosprawnościami/niesamodzielnymi, osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ( ok. 100 godzin w trakcie trwania całego zamówienia) 

b) Poradnictwa dietetycznego ze wskazaniem na żywienie osób w podeszłym wieku oraz 

osób z różnymi schorzeniami ( ok. 60 godzin w trakcie trwania całego zamówienia) 

c) Poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, cywilnego dla 

osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami/niesamodzielnymi, osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( ok. 60 godzin w trakcie całego 

zamówienia) 

d) Poradnictwa geriatrycznego ( ok. 100 godzin w trakcie trwania całego zamówienia) 

Powyższy podział godzinowy może ulec zmianie po rozeznaniu grupy docelowej. 

Osoba uprawniona do kontaktów  

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Barbara Cebulska,               

tel. 62 7611478, e:mail: gopsgodziesze@vp.pl 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 

przeprowadzania rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 

współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Termin realizacji zamówienia: 

Maj 2017 do grudzień 2018  

Termin związania ofertą:  

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Budynek Starej Gminy w Godzieszach Wielkich, ul. Rynek 7. 
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Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów: 

- cena -100% 

Na podstawie formularza cenowego dołączonego do ogłoszenia (załącznik nr 1) 

Wybór wykonawcy odbywał się będzie z zachowaniem rozeznania rynku wymaganego przy realizacji 

projektów w WRPO 2014+ bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

- prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV: 80.51.00.00.2 - usługi szkolenia specjalistycznego 

 

Termin płatności : zostanie ustalony w podpisanej umowie o współpracę 

 

Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 Do formularza oferty Wykonawca dołączy wypełniony formularz cenowy, który stanowi załącznik           

nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

Do formularza oferty  Wykonawca dołączy również Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zaproszenia. 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej ( liczy się data wpływu)  i być podpisana przez 

składającego bądź osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. 

 

Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy: 

a) posiadają kwalifikacje, umiejętności oraz udokumentowane co najmniej dwuletnie 

doświadczenie trenera/firmy szkoleniowej w realizacji wyżej wymienionej tematyki 

poradnictwa specjalistycznego (lub podobnego), 

b) mogą udokumentować przeprowadzenie przynajmniej trzech kursów z w/w tematyki (lub 

podobnej), 

c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
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Termin i miejsce składania formularzy: 

Oferty proszę składać do 12 maja 2017r., do godziny 12.00, w siedzibie partnera projektu: Gmina 

Godziesze Wielkie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Małe, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie Poradnictwa 

specjalistycznego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”.  

Projekt systemowy „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”  w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich 

ul. 11 Listopada 10, 

62-872 Godziesze Wielkie 

Tel.: 62 7611478 

gopsgodziesze@vp.pl 

fax: 62 7611478 

 

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana w 

postępowaniu oraz zamieści tą informację  na swojej stronie internetowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów ofertowych. 
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