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Gryfino, data 5 czerwca 2Ot4 r.

Oszacowanie warto6ci zam6wienia

Dyrektor O6rodka Pomocy Spofecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro6bE o oszacowanie
wartoSci zam6wienia ustugi organizacji i przeprowadzenia warsztat6w zlo2onych z dw6ch moduf6w
tj. warsztat6w z doradcq zawodowym oraz warsztat6w z autoprezentacji, savior vivre, wiza2u i
stylizacji w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spoiecznego w powiecie
gryfifiskim" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki dla uczestnik6w projektu
Priorytet Vll, Dzialanie 7.L Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji, Poddzialanie 7"1.2
Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy spolecznej.

-

Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest organizacja warsztat6w zfo2onych z dw6ch modul6w:

Moduf 1l warsztatv z doradca zawodowvm
dla 14 uczestnik6w (8 kobiet i6mq2czyzn, wtym: 5 os.-zGryfina, 4os.-zSobiemy6la, 1os.
Sobieradza, 1 os. z Borzymia, 1 os. z Chwarstnicy,2 os. z Wysokiej Gryfidskiej
w ilo6ci 35 godzin zajqi grupowych oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych.

z

)

Wymagania wobec Wykonawcy dotyczqce modulu 1) warsztat6w z doradcq zawodowym:

t.
2.
3,
4.
5.

przedstawienieofertyszkolenia,
przeprowadzenie zajqi grupowych z doradcq zawodowym - 35 godzin,
przeprowadzenie konsultacji indywidualnych - po2 godziny dla ka2dego uczestnika,
zapewnienie salido przeprowadzenia warsztat6w na terenie miasta Gryfino,
zapewnienie niezbqdnego sprzqtu, material6w dydaktycznych do przeprowadzenia
warsztat6w,
6. po zakofrczeniu warsztat6w wystawienie zaiwiad czefi/cer!1fikat6w oraz
opinii/indywidualnego planu dzialania na temat uczestnika okre6lajqcego Scie2kq rozwoju
zawodowego,

7.
8.
9.

zapewnienie dowozu dla uczestnik6w projektu na warsztaty i konsultacje indywidualne,
zapewnienie konsumpcji podczas warsztat6w /serwis kawowy, senvis obiadowy/,
stala wsp6lpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi zaanga2owanymi w
realizacjq projektu.

Warsztat ten bqdzie podzielony na dwie grupy:

Grupal: dla16uczestnik6w (l0kobieti6mq2czyznwtym:7os.-zGryfina,4os.-zSobiemySla,

1

os. z Sobieradza, 1 os. z Borzymia, 1 os. z Chwarstnicy,2 os. z Wysokiej Gryfifiskiej ).

Grupa 2: dla 7 uczestnik6w os6b niepelnosprawnych intelektualnie ( 3 kobiety i 4 mg2czyzn, w tym:
2os. z Nowego Czarnowa,2os. z Gardna, 2os.zWysokiej Gryfidskiej, 1os. ze Starych Brynek).
Wymagania wobec Wykonawcy dotyczqce modufu 2): warsztat6w z autoprezentacji, savior

wizaiu istylizacji;

-

vivre,

KAPITAT. [UDZKI
NARODOWA 5TRATECIA SPOINOSCI

l.

W przypadku kobiet:

1. 14 godzin

lekcyjnych zajqe grupowych

w

formie warsztat6w

z

zakresu

autoprezentacji, savior

- vivre, wiza2u i stylizacji,
1 godzina lekcyjna indywidualnego doradztwa stylisty, w tym dob6r i zakup odzie2y w
sklepie typu ,,second hand",
2 godziny lekcyjne indywidualnego doradztwa fryzjerskiego, w tym wykonanie
zabieg6w chemicznych na wlosach,' strzy2enie, stylizacja fryzury oraz regulacja brwi i

2.

3.

henna,

4. 2

godziny lekcyjne indywidualnego doradztwa wiza2ysty,

w tym wykonanie

profesjona Inego makija2u,

5.
ll.

Wykonanie profesjonalnych zdjqi: po 4 fotografie (zdjqcie twarzy i sylwetki przed

oraz po wykonaniu uslugi ) dla uczestnika oraz dla Zleceniodawcy
przypadku
W
mq2czyzn:

1. L4 godzin

lekcyjnych

zajqi grupowych

w

formie warsztat6w

autoprezentacji, savior - vivre, wiza2u i stylizacji

2, 1 godzin lekcyjna indywidualnego doradztwa

fryzjerskiego,

z

zakresu

w tym strzy2enie i

stylizacja fryzury

lll. W przypadku os6b niepelnosprawnych naleiy wziqi pod uwagq specyfikq pracy z osobami
niepefnosprawnymi, w tym niepelnosprawnymi intelektualnie oraz posiadai do6wiadczenie w
pracy z takimiosobami.
lV. 1. przedstawienie oferty szkolenia,
2. zapewnienie sali do przeprowadzenia warsztat6w na terenie miasta Gryfino,
3. zapewnienie niezbqdnego sprzQtu oraz materiaf6w do przeprowadzenia warsztat6w,
4. po zako6czeniu warsztat6w wystawienie zaSwiadcze6/certyfikat6w,
5. zapewnienie dowozu dla uczestnik6w projektu na warsztaty oraz indywidualne doradztwo,
6. zapewnienie konsumpcji podczas warsztat6w /serwis kawowy, serwis obiadowy/,
7. stafa wsp6lpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi zaanga2owanymi w
realizacjq projektu.
Okres realizacji usfugi: sierpief

-

wrzesiefi 2Ot4 r,

Pozyskane informacje zostanq wykorzystane wylqcznie w celu weryfikacji szacunku bud2etu
przeznaczonego na wykonanie dzialania.
Termin i mieisce zfo2enia propozvcii cenowei:
lnformacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zlo2yiw formie pisemnej, w jqzyku
polskim w siedzibie O6rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. tu2ycka 12-w sekretariacie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2014 r., do godziny 15.30 lub przeslai drogq listownq
(decyduje data wplywu do tut. o6rodka) lub drogq email: izabela.firlae@ops.srvfino.pl lub
aleksa nd ra.szymanowicz@ops.gryfino.pl w term inie do 13.06.2014r.
Ninieisze zapytanie mo no celu rozpoznanie rynku i oszocowanie wartoicizam6wienia. Zapytanie nie
stanowi oferty w myil art. 56 Kodeksu Cywilnego, jak r6wniei nie jest ogloszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zam6wiefi publicznych.

w tym

postepy'waniu

w

imieniu Zamawiajqcego)

