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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PRZYGOTOWANIE  

I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA  S 12 

ul. Mickiewicza 3 

22-170 Rejowiec Fabryczny 

NIP 563-234-80-65 

REGON 060392298 

Tel./fax: 5663 474 

E-mail: biuro@promenadas12.pl 

www.promenadas12.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie przez wybranego oferenta szkolenia pn. 

„Pracownia komputerowa – obsługa komputera i Internetu” dla 20 osób, uczestników projektu pn. 

„Pomagam więc jestem” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Liczba godzin szkolenia: 40 godzin zegarowych łącznie z przerwami podczas zajęć, zajęcia będą 

prowadzone w dwóch grupach, program szkolenia powinien obejmować 20 godzin zajęć w każdej grupie.  

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywać się w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na terenie działania Stowarzyszenia LGD PROMENADS S12 (miasto i 

gmina Rejowiec Fabryczny, gmina Rejowiec). 

Liczba osób do przeszkolenia: 20 osób w wieku powyżej 60 r.ż. w podziale na dwie 10-cio osobowe grupy.  

 

Zakres szkolenia: 

Program szkolenia powinien uwzględniać zdobycie następujących umiejętności: 

 włączanie i wyłączanie komputera (obsługa systemu operacyjnego);  

 tworzenie i drukowanie dokumentów (obsługa edytora tekstu);  

 korzystanie z Internetu w tym obsługa poczty elektronicznej i mediów społecznościowych;  

 wyszukiwanie informacji;  

 komunikowanie się;  

 zakupy; 

 obsługa bankowości elektronicznej (teoria);  

 obsługa, korzystanie z urządzeń peryferyjnych, (USB); 

 katalogowanie, przeglądanie, edycja zdjęć z aparatu,   
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III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 szkolenia będą realizowane w okresie od 19 sierpnia 2016 r. do maksymalnie 30 września 2016 r.  

 szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z wybranym trenerem. (Brak zgody trenera na 

zaproponowany przez Zamawiającego harmonogram może skutkować odmową podpisania  

Umowy). 

 szkolenie realizowane będzie w następującym trybie: dni robocze, w godzinach 9-20 i/lub w 

weekendy, przy czym jednego dnia może się odbyć nie więcej niż 5 godzin szkolenia.  

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Złożona oferta powinna zawierać: 

• nazwę i adres oferenta 

• wartość oferty netto oraz brutto (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej należy podać tylko wartość oferty netto) 

• termin ważności oferty 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej 

lub złożyć osobiście w biurze LGD PROMENADA S12. 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 oferty należy składać do dnia 3 sierpnia 2016 r. do godziny 15.30.  

 

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

 cena - 100% 

 

VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

BEZ PODANIA PRZYCZYNY. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Katarzyna Kozłowska, tel. 82 566 34 74, 

biuro@promenadas12.pl, informacje w sprawie składania ofert będą udzielane w dni robocze w godz. 

7.30- 15.30. 

 

Jednocześnie informujemy, ze niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r Nr 113, poz.759 z późn. zm. ). 
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