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Zapytanie ofertowe nr 1/2011
(dotyczy zamówienia kursu komputerowego)

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
NIP: 681-195-51-38 REGON: 120476043, KRS: 0000279965

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych w Głogoczowie dla 3 grup osób dorosłych,

w ramach projektu „Nowe umiejętności-większe możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w  ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na terenach wiejskich.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie 2 szkoleń dla grupy ok. 20 osobowej, średnio ok. 10 osób w grupie, 40 godzin dla każdej 
grupy. Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu:

· Ms Word
· Ms Excel
· Ms PowerPoint
2. Przeprowadzenie 1 szkolenia dla grupy ok. 6 osobowej w wymiarze 40 godzin. Program kursu obejmuje 

zagadnienia na poziomie podstawowym z zakresu wektorowej grafiki komputerowej oraz na poziomie zaawansowanym
z zakresu:

· Ms Word
· Ms Excel
· Ms PowerPoint

Oferent:

· użycza nowoczesny sprzęt z odpowiednim oprogramowaniem na czas szkolenia (dla każdego uczestnika 
szkolenia),

· zapewnia darmowy dostęp, wszystkim uczestnikom, do platformy elearningowej co najmniej na 6 miesięcy 
po szkoleniu,

· dostarcza certyfikaty ukończenia szkolenia oznaczone zgodnie z Wytycznymi oznaczania projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

· zapewnia współpracę z zespołem zarządzającym projektem w celu ewaluacji i monitoringu nabytej przez 
uczestników wiedzy

· zapewnia możliwość realizacji kursów w zależności od potrzeb zamawiającego zarówno
w godzinach rannych jak i popołudniowych, w dni od poniedziałku do soboty.
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3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni salę w której zostanie przeprowadzone szkolenie.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.12.2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis  nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto za godzinę szkolenia oraz całość oferty)
- formę i termin płatności,
- termin ważności oferty,
- datę sporządzenia, 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: swig@glogoczow.pl, poczty, kuriera 

lub też dostarczona osobiście na  adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, 32-444 Głogoczów 406 
do dnia 14  września. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 16 września, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 
22 września o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.glogoczow.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.glogoczow.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1  Cena 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 
znajdującej się pod adresem www.glogoczow.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Monika Kobus pod numerem telefonu 604 363 318 (po godzinie 15:00) oraz 
adresem email: swig@glogoczow.pl
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