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Dębowa Łąka, dnia 20.07.2015r.

1.

Zamawiający:

Gmina Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38 87-207 Dębowa Łąka

zaprasza do złożenia ofert na:
2.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkolenia z „Podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej” w ramach
projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dębowa Łąka”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion.
Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i
1473 oraz z 2014r. poz. 423)

I

Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z „Podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty
elektronicznej” dla 48 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– Internet dla mieszkańców Gminy Dębowa Łąka”. Sale szkoleniowe oraz sprzęt komputerowy zostanie zapewniony
przez Zamawiającego. Miejscami przeprowadzenia szkoleń będą szkoły na terenie Gminy Dębowa Łąka.

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w tym zapewnienie:
- prezentacji na zajęcia oraz skryptu z zajęć dla każdego uczestnika szkolenia – format a4,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla wszystkich uczestników, wydane w dniu szkolenia po jego zakończeniu,
oznaczone zgodnie z zasadami POIG,
- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na sprawozdaniach, materiałach szkoleniowych, ankietach,
broszurach, prezentacjach, zaświadczeniach, itp. oraz w miejscu realizacji projektu, salach wykładowych logo
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Musi to być zgodne z wytycznymi i dokumentami dotyczącymi
informacji i promocji projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (warunek konieczny).
Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
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Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu dostępny jest na stronie
internetowej www.poig.gov.pl .
- szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00,
- czas szkolenia – 5 godzin zegarowych dla każdej grupy,
- ilość grup – 3,
- szkolenie ma zostać przeprowadzone do 31.08.2015r.
- przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, w tym:
a) listy obecności,
b) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych,
Zakres merytoryczny (minimum):
–

budowa i funkcjonowanie komputera,

–

system operacyjny,

–

zarządzanie plikami i folderami,

–

praca w edytorze tekstów,

–

podstawa pracy z arkuszem kalkulacyjnym,

–

Internet sieć globalna – na czym polega i jak funkcjonuje,

–

wyszukiwanie informacji za pomocą popularnych wyszukiwarek,

–

założenie poczty elektronicznej,

–

niebezpieczeństwo w pracy w sieci (włamania, wirusy)

III. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga aby Wykładowca posiadał wykształcenie wyższe informatyczne lub aby był w trakcie studiów
informatycznych. Wykładowca ma mieć doświadczenie w nauczaniu.
IV Złożenie oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2015r. Osobiście, pocztą/ kurierem na adres zamawiającego: Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38 87-207 Dębowa Łąka. Decyduje data wpływu oferty, nie data wysłania. Ofertę należy sporządzić w
formie pisemnej, w języku polskim.

V Osoba do kontaktu:
Michał Zasadowski
566884918
rolnictwo@ugdl.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 20.07.2015r.
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Nr telefonu
………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy …………………….
………………………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Przeprowadzenie szkolenia z „Podstawowej obsługi komputera oraz
Internetu i poczty elektronicznej” w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla
mieszkańców Gminy Dębowa Łąka”" oferuję wykonanie zamówienia, za cenę:
Cena za wykonywanie zamówienia
zamówienie
(w zł)/ brutto
1
Przeprowadzenie szkolenia z „Podstawowej
obsługi komputera oraz Internetu i poczty
elektronicznej”

2

Razem
wynagrodzenie
brutto
słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
….).
1.
2.

Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.

……………………………………………………………………..
……………………………………………..
(miejscowość, data)

……..
(pieczęć firmy
podpis osoby upoważnionej)

