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Warszawa, dn. 17.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy w związku z prowadzeniem „Mokotowskiego
Programu Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego 1/POKL/7.1.1/2013, Priorytet VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie
ofertowe, dotyczące realizacji usługi, polegającej na:
PRZEPROWADZENIU KURSU NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA

4

OSÓB,

objętych działaniami aktywnej integracji – projektu systemowego pn. Mokotowski Program Integracji Społecznej.
Uczestnicy kursu mogą dołączyć do organizowanych przez Wykonawcę grup szkoleniowych, realizujących szkolenie, będące
przedmiotem zapytania.
Cel nadrzędny: Poprawa sytuacji w 135 środowiskach rodzinnych z trudnościami wychowawczymi, zawodowymi oraz
społecznymi poprzez pracę AR oraz u 387 osób (młodzieży i dorosłych) objętych PAL poprzez działania wspierające
aktywizację zawodową i społeczną w okresie 2012 – 2014.
Opis przedmiotu zamówienia:
a) nauka podstawowego słownictwa w języku angielskim;
b) nauka podstawowych form gramatycznych języka angielskiego;
c) ćwiczenie umiejętności mówienia i komunikowania się w języku angielskim;
d) inne, określone przez Wykonawcę a wchodzące w zwyczajowy program nauczania języka angielskiego (poziom A1/A2) w
zakresie podstawowym, umożliwiającym ewentualną kontynuację nauki w zakresie rozszerzonym.
Usługa powinna być realizowana w formie lekcji i indywidualnych konwersacji.
Program kursu powinien zawierać wszystkie elementy, które wchodzą w skład zwyczajowo realizowanych kursów na
poziomie podstawowym. Wiedza uzyskana w czasie kursu powinna być wystarczająca, aby Uczestnik mógł realizować naukę
języka na wyższych poziomach.
Cele wykonania przedmiotu zamówienia: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników projektu w zakresie
mówienia i pisania w języku angielskim oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.
Wymagania:
- zapewnienie sal dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie,
zapewniające uczestnikom właściwe warunki udziału w szkoleniu;
- w razie potrzeby – zapewnienie opieki nad dziećmi Uczestników w czasie trwania zajęć;
- szkolenie w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8:00 – 16:00;
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- przekazanie Uczestnikom na własność materiałów szkoleniowych, zawierających podręczniki i ćwiczenia oraz zeszyt w
twardej oprawie formatu A-4, długopis oraz harmonogram szkolenia.
Po ukończeniu szkolenia Wykonawca wystawi uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdobytych
kwalifikacjach z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełninia przez
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej.
Zajęcia prowadzone będą:
LEKCJE:
- 1 spotkanie – 2h
- zajęcia 2 razy w tygodniu
KONWERSACJE:
- 15 h dla każdej osoby
Łącznie 16 spotkań / 32 h
Miejsce: Warszawa
Wstępny termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 13.12.2013 r.
Termin nadesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 25.09.2013 r.
Informacja dodatkowa:
Do oferty, przedstawionej na załączonym do zapytania wzorze, powinny być załączone:
1. plan pracy / zakres merytoryczny każdego spotkania,
2. koszt przeprowadzenia 1 h zajęć,
3. łączną kwotę realizacji usługi,
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi posiadających odpowiednie kwalifikacje do jej realizacji wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
przedmiotowej usługi,
5. dokument poświadczający uprawnienia do realizowania zajęć.
Dane kontaktowe: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa
Mokotowski Program Integracji Społecznej,
Bartosz Domański – koordynator projektu
Tel. (22) 848 09 24
e-mail: bartosz.domanski@opsmokotow.pl; o projekcie - www.opsmokotow.ehost.pl
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___________________________________
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
………………...……………………………………………………………………………………………...
Siedziba Wykonawcy
………………………..………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………...……………………………………………...
NIP ……………………………………………… REGON ………………..….…………………………...
tel. ……………………………………..……….. faks ……………………...……..………………………...
adres e-mail ……………………………………………..…………………………………………………...
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego na poziomie
podstawowym dla 4 osób, objętych działaniami aktywnej integracji w ramach projektu systemowego pn.
„Mokotowski Program Integracji Społecznej”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w
2013 roku, oferuję realizację zamówienia w następującej cenie:
- łącznie ……………………. zł brutto
(słownie ………………………………………………………..), tj. ………………………………. zł netto, w tym
podatek VAT ..…%
Cena jednostkowa wynosi …………………………………………………...… zł brutto
cena za całość brutto podzielona na ilość godzin

1. Akceptuję / my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
2. przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / y, że:
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
…………………………
miejscowość i data

…………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

