PGH Gastropol Sp. z o.o.
ul. Rybacka 15, 45-003 Opole
tel: 77/ 4746969, fax: 77/ 4746709; tel.projektu: 77/4210471
e-mail: kadry@gastropol.com.pl
Opole, 2011-07-08

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Gastropol
Sp. z o.o.” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy
Gastropol Sp. z o.o” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o przedstawienie oferty cenowej
zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przeprowadzenie kursu: indywidulane konsultacje z języka rosyjskiego
KOD CPV: 80428000-0: USŁUGI SZKOLENIA JĘZYKOWEGO
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Indywidualne konsultacje z języka rosyjskiego dla 2 osób
2. Liczba godzin zajęć szkoleniowych: 40 h.
3. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego liczbę odbytych godzin
szkoleniowych.
4. Minimalny zakres szkolenia:
- język biznesowy i branżowy - gastronomiczny,
- pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu,
- słownictwo i zagadnienie z branży gastronomiczno – turystycznej.
5. Termin realizacji kursu: konsultacje winny się rozpocząć w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy z Wykonawcą, a zakończyć najpóźniej 02 lutego 2012r.
6. Konsultacje odbywać się będą w salach udostępnionych przez Zleceniodawcę, na terenie woj. opolskiego.
7. Szkoła językowa lub osoba prowadząca konsultacje powinna wykazać się co najmniej
5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów językowych i konsultacji oraz doświadczeniem w prowadzaniu co najmniej 3 szkoleń w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym z zakresu gastronomii lub turystyki.
8. Kryterium wyboru ofert: cena – 70% i udokumentowane doświadczenie – 30%
(Metodologia oceny: Oferent otrzyma 1 punkt za każdy rok doświadczenia w
prowadzeniu kursów językowych, a także – 1 pkt za każde szkolenie prowadzone w
ramach projektów unijnych z zakresu gastronomii lub turystyki).
9. Po zakończeniu kursów Oferent zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy:
− wypełnionych list obecności uczestników kursu, potwierdzonych przez
prowadzącego,
− ankiety ewaluacyjne.

Szczegółowy zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

1. przeprowadzenie szkolenia wymienionego w punkcie 1 przez profesjonalną
kadrę posiadającą niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów certyfikujących,
2. zapewnienie specjalistycznych materiałów szkoleniowych i merytorycznych,
3. dokładny harmonogram szkoleń ustalony zostanie z wybranym Wykonawcą
usług, po podpisaniu umowy.
Wymagania formalne oferty
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej
zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania
Ofertowego. Oryginał Oferty - przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe podpisany przez uprawnioną osobę powinien być dostarczony drogą pocztową jako list
polecony bądź przesyłką kurierską na adres:
PGH Gastropol Sp. z o.o., ul. Rybacka 15, 45-003 Opole lub w wersji elektronicznej na
e-mail: kadry@gastropol.com.pl w terminie do: 21.07.2011r do godziny 12.00.
Termin uważa się za zachowany w przypadku złożenia /doręczenia droga pocztową/ lub
odpowiednio drogą mailową kompletnej dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego
najpóźniej w w/w terminie.
Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest Małgorzata Brykczyńska-Kreis, telefon:
+48 77 474 69 69, + 48 77 421 04 71; e-mail: kadry@gastropol.com.pl
Wybór najkorzystniejszej Oferty
Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj. cena – 70% i udokumentowane
doświadczenie – 30% (Metodologia oceny: Oferent otrzyma 1 punkt za każdy rok
doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych, a także – 1 pkt za każde szkolenie
prowadzone w ramach projektów unijnych z zakresu gastronomii lub turystyki).
W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić
do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
O dokonanym wyborze Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację oferty
wszyscy Oferenci, którzy złożyli ważne oferty, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Formularz oferty
Wzór formularza oferty przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie
tabelarycznej wg wzoru formularza oferty.
Z poważaniem

Stanisław Wasążnik
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
………………………………………
(Miejscowość, data)

Oświadczam, iż zadanie opisane w zapytaniu ofertowym firmy PGH Gastropol Sp.
z o.o. z dnia ………….. wykonam/y na warunkach zgodnych z treścią
przedmiotowego zapytania przy zastosowaniu przedstawionych poniżej warunków
cenowych

Nazwa

1 Przeprowadzenie
indywidualnych
konsultacji z
języka rosyjskiego

Liczba godzin
szkoleniowych
przypadających
na 1 uczestnika

Liczba
osób

40 h

2

Wartość
zlecenia netto
od 1 osoby

Wartość
zlecenia
netto
razem

Wartość
zlecenia
brutto
razem

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni od daty złożenia oferty.
Załącznik:
2. Potwierdzenie posiadanego doświadczenia.

……………………………………………………
(Pieczęć firmowa i podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

