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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się 
z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe 
2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów psychologicznych 

3. Termin realizacji zamówienia: od maja 2011r. do listopada 2011r.  
 (szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony przez zleceniodawcę) 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 
5. Inne istotne warunki zamówienia:  

A. wsparcie psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia: 
- przeprowadzenie wywiadu celem rozpoznania ogólnej struktury osobowości, 
statusu społecznego, rodzinnego i osobistego beneficjenta, 
- zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów 
w podstawowych obszarach aktywności życiowej: w rolach społecznych, 
zawodowych i rodzinnych, 
- rozpoznanie napięcia emocjonalnego w sytuacji stresu (wykształcenie 
postawy asertywnej, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością), 
- zwiększenie świadomości swoich praw osobistych i możliwości ich 
realizowania, 
- podniesienie poczucia własnej wartości.  

B. przeprowadzenie warsztatów psychologicznych grupowych dla 14 osób w dwóch 
grupach po 7 osób w wymiarze 24 godzin (4 spotkania po 6 godzin) dla grupy 
i konsultacji indywidualnych 4 godziny dla każdego uczestnika. Łączna liczba 
godzin 104. 

C. Zajęcia prowadzone będą w miejscowości Gózd w sali zapewnionej przez 
Zamawiającego. 

D. Wykonawca będzie zobowiązany: do opracowania programu i harmonogramu zajęć,  
materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz 1 egz. dla Zamawiającego, 
dokumentacji szkoleniowej, ewaluacji zajęć i ich analizy z opisem, współpracy 
z koordynatorem projektu, raportu końcowego z wykonania umowy,  

E. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

 

6. Niezbędne wymagania: 
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 Wykształcenie wyższe psychologiczne; 

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu 
spotkań/warsztatów/szkoleń; 

 Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa (min. 2 lata); 

 Komunikatywność; 

 Umiejętności interpersonalne; 

 Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie oferty cenowej wraz 
z następującymi dokumentami: 

 Aktualne CV 
 List motywacyjny  
 Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej. 

Złożenie oferty i dokumentów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w dokumentach dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych o osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm) 

7. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, 
w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub 
długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie 
należy umieścić napis „oferta na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych”. 
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Urząd Gminy w Goździe 
 ul. Radomska 7 
26-634 Gózd 
Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2011r godz. 1200 

 

Wójt Gminy Gózd 

mgr Adam Jabłoński 
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……………………………………………………….      Dnia ……………………………………. 

(imię i nazwisko lub pieczątka oferenta) 
 

O F E R T A 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Ul. Radomska 34     
26-634 Gózd      

 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami), 
a dotyczącego przeprowadzenia: 
warsztatów psychologicznych grupowych dla 14 osób w dwóch grupach po 7 osób 
w wymiarze 24 godzin dla grupy i konsultacji indywidualnych 4 godziny dla każdego 
uczestnika.  

Składam/y ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ……………………………….zł. 

Obowiązujący podatek VAT …………..% ……………………………………………..……..…zł. 

Cena brutto …………………………………………………………………………………………………zł. 

Słownie: ……………………………………………………………………………..………………………… 

................................................................................................................ 

2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 
warunki. 

3. Oświadczam/y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP…………………………….……, ponadto oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone 
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy zlecenia 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                             (podpis osoby upoważnionej) 


