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Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Milówka, dnia 06.03.2017 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

3/ZC/GOPS/2017 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

zamówienie wg poniższej specyfikacji. 

Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie 

Opis  

przedmiotu zamówienia 

Pełnienie funkcji Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Milówka  

w ramach projektu pt.: „Razem  w lepszą Przyszłość”, (Zadanie 2 - GOPS Milówka), 

realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w Priorytecie IX, 

Działanie 9.1 – Aktywna integracja – Włączenie społeczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z okresem realizacji od 

01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. w ramach naboru RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15. 

Specyfikacja zamówienia: 

I. Okres świadczenia usługi III.2017r. do XII.2017r. (nie później niż do 

31.XII.2017r.); (40 h miesięcznie – wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę 

według stawki za godzinę). Łączny wymiar godzinowy: 400 godziny zegarowe. 

II. Miejsce realizacji: na terenie Gminy Milówka oraz powiatu żywieckiego. 

III. Zakres usługi: 

1. Kompleksowe opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie ścieżki reintegracji, 

rozumianej jako zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, 

mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego.  

2. Analiza, diagnoza, ocena indywidualnego potencjału UP, dobór odpowiednich 

form wsparcia, w tym niwelowanie barier i ograniczeń w dostępie 

3. Przestrzeganie zasad równości szans, w tym równości płci, egzekwowanie od 

wykonawców usług przestrzeganie w/w zasady, w tym jej wdrażanie podczas 

stosowanych form wsparcia, 

4. Badanie konieczności zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz w 

przypadku stwierdzenia konieczności jego zastosowania – wdrożenie odpowiednich 

działań w porozumieniu z liderem projektu 

5. Ścisła współpraca z personelem projektu oraz podmiotami wdrażającymi formy 

wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem doradców zawodowych, trenerów pracy, 

wykładowców itp. 

6. Wsparcie UP w procesie zmierzania do integracji społecznej i wejścia/powrotu na 

rynek pracy poprzez odpowiednią analizę i diagnozę indywidualnego potencjału UP. 

7. Udział w procesie rekrutacji i selekcji UP 

Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z Zamawiającym. 

Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia.  

Szczegółowy opis zakresu usług świadczonych w ramach pełnienia funkcji Lidera 

aktywizacji społeczno-zawodowej oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

zawierać będzie umowa. 

 

Termin 

realizacji zamówienia 

 
od marca  do grudnia 2017r. (nie później niż do 31.XII.2017r.) 

Termin i miejsce 13.03.2017 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu ofertowym 

na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce  
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Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie 

składania ofert 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 121 

 

Dopuszczalne formy składania oferty: 

- osobiście, 

- pocztą tradycyjną, 

- e-mail (podpisana i zeskanowa oferta na adres: kis@milowka.com.pl). 

Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 

 

Opis kryteriów, którymi 

Zamawiający będzie 

kierował się przy 

wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia 

tych kryteriów  

i sposobu oceny oferty 

Preferowane kwalifikacje: 

a) wykształcenie wyższe/podyplomowe/szkolenia z zakresu zarządzania, doradztwa, 

psychologii, socjologii lub pokrewne, 

b) kwalifikacje zawodowe - posiadana wiedza i doświadczenie w zakresie  z  

aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo. 

 

Wybrany oferent zobowiązany będzie do dostarczenia curriculum vitae 

potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Złożenie oferty jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 100% CENA  
 

Cena winna być ostateczna i obejmować dojazd oraz przeprowadzenie w/w usług.  

Informacje 

uzupełniające: 

Z ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeniu podlegają pracownicy  

(w rozumieniu kodeksu pracy) Lidera projektu (Powiat żywiecki – Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownicy (w rozumieniu kodeksu pracy) 

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Gminy Czernichów, Koszarawa,  

Radziechowy-Wieprz, Ujsoły, Węgierska Górka. 

 

Wykonawca składający ofertę w ramach niniejszego postępowania oświadcza, iż 

znane są mu Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz potwierdza, iż 

spełnia niżej określone wymagania, tj.  

a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej  

i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 

b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych  

z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie, 

c) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym 

przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz 

ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 

wykonanie zadań w projekcie. 

 

Z poważaniem 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce 

  

Małgorzata Baranowska 
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Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce  

34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 121 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Pełnienie funkcji Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Milówka w ramach projektu pt.: 

„Razem  w lepszą Przyszłość”, (Zadanie 2 - GOPS Milówka), realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.6 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w 

Priorytecie IX, Działanie 9.1 – Aktywna integracja – Włączenie społeczne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z okresem realizacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 

r. w ramach naboru RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15. 

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu za: 

Koszt za 1 godzinę świadczenia usługi          …………… zł brutto  

Koszt za 400 godziny świadczenia usługi        …………… zł brutto 

Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym pochodne 

od wynagrodzenia (tzw. brutto + pochodne / brutto-brutto). 

 

Proponowana forma zatrudnienia: ………………………………………………………………………………. 

 

V. Oświadczam, że: 

 

a) Zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag. 

b) Uważam się za związaną/ego ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty. 

c) posiadam  uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  

obowiązek ich posiadania, 

d) spełniam wszelkie wymagania, o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

 

……………………………….     …......................................... 
(miejscowość i data)        (podpis Wykonawcy) 

 

 


