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Oszacowanie warto6ci zam6wienia
Dyrektor O6rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro6b4 o oszacowanie warto6ci zam6wienia na
organizacjq i przeprowadzenie warsztat6w praktycznych umiejqtnoSci ,,ABC Komputera - warsztat z podstaw obslugi
komputera" w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spotecznego w powiecie gryfiriskim"
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki dla uczestnik6w projektu Priorytet VII, Dzialanie 7.!, Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji,
Poddzialanie 7.7.2Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy spolecznej.
Onis nrzedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest organizacja warsztat6w praktycznych umiejgtno6ci ,,ABC Komputera - warsztat z
podstaw obslugi komputera" dla 14 uczestnik6w [w tym: 6 os. - z Gryfina, 4 os. - z Sobiemy5la, 1 os. z Sobieradza, l
os, z Chwarstnicy, 2 os.- z Wysokiej Gryfiflskiej),
Zakres warsztat6w powinien miei na celu nabycie przez uczestnik6w projektu podstawowych umiejqtno6ci pracy na
komputerze - m.in. zasada pracy z systemem operacyjnym, naukg pisania w programie Word, edycjq i formatowanie

utworzonych dokument6w, obslugg poczff elektronicznej, wyszukiwanie informacji przez Internet, rozmawianie
przez komunikatory typu skype itp.
Wymagania wobec Wykonawcyr
1. przedstawienie oferty szkolenia oraz przeprowadzenia zajg(. zgodnie z ww. harmonogramem i programem
szkolenia,

2.
3.

organizacja i przeprowadzenie szkolenia w wymiarze czasowym ok. 60 godzin /ok. 6h dziennie/,
zapewnienie opieki nad dzieimi podczas trwania warsztat6w, konsumpcji/ kawa, herbata, ciastka, cieply
posilek/ oraz dowoz6w uczestnik6w oraz ich dzieci do miejsca szkolenia i z powrotem,
4. zapewnienie sali do przeprowadzenia warsztat6w w miejscowoSci Gryfino,
5. zapewnienie niezbqdnego sprzQtu, material6w dydaktycznych do przeprowadzenia kursu,
6. przeprowadzenie badania skuteczno6ci szkolenia i jego efektu tj, pre test i post test,
7. po zakortczeniu warsztat6w wystawienie dokumentu [zaSwiadczenie/certyfikatJ potwierdzajqcego
ukoricze n ie warsztat6w,
B. zapewnienie ubezpieczenia od nastQpstw nieszczq5liwych wypadk6w uczestnik6w warsztat6w,
9. stala wsp6lpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi zaanga2owanymi w realizacjq
projektu.
Okres realizacii

uslugi: pafdziernik - listopad 2Ol4 r,

Pozyskane informacje zostanE wykorzystane vvyl4cznie
wykonanie dzialania,

w celu weryfikacji

szacunku budZetu przeznaczonego na

Termin i miejsce zloZenia propozycji cenowej:

Informacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto naleLy zloLyi w formie pisemnej, w jgzyku polskim w
siedzibie OSrodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. Lu2ycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 24.09.2074 r., do godziny 15,30 lub przeslaC drog4 listown4 (decyduje data wplywu do tut, O6rodka) lub drog4
email: aleksandra,szymanowicz@ops,gryfino,pl w terminie do 24.09.2074r.

Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie warto{ci zamfwienia, Zapytanie nie stanowi oferty w
mySI art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r6wnie2 nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zam6wiefi publicznych.
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