W związku z realizacją projektu "Rozwój usług społecznych na rzecz osób
niepełnosprawnych" Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia ogłasza konkurs ofert na:
A.
1. Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla 20 niepełnosprawnych beneficjentów projektu
podczas organizowanych 4 trzydniowych szkoleń i 2 opiekunów wraz z poczęstunkiem
podczas trwania zajęć(kawa, herbata,1l wody mineralnej/osobę na dzień, ciasteczka).
2.
Wynajem
sali
w
celu
przeprowadzenia
zajęć,
zapewnienie
sprzętu
multimedialnego(komputer przenośny, projektor, ekran) wraz z obsługa techniczną.
3. Terminy szkoleń:
06.02 - 08.02.2009 r.,
13.02 - 15.02.2009 r.,
27.02 - 01.03.2009 r.,
13.03 - 15.03.2009 r.
4. Przyjazd ok. godz. 15:00 piątek. Wyjazd po obiedzie w niedzielę.
Składane oferty powinny uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Termin składania ofert: 14 stycznia 2009 r.,
Stargard Szczeciński, ul. Sikorskiego 16, pokój administracji, siedziba Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
B.
Kompleksowe zorganizowanie 4 trzydniowych szkoleń dla pracowników instytucji
działających
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych
z
terenu
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona przez Zleceniodawcę i dostarczona
Wykonawcy.
Zakres usług:
1. Nocleg i wyżywienie dla 20 uczestników każdego szkolenia.
2. Zapewnienie sali wykładowej z wyposażeniem multimedialnym.
3. Ubezpieczenie uczestników szkolenia.
4. Zapewnienie trenerów prowadzących szkolenie(posiadających odpowiednie kwalifikacje,
wiedzę oraz doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi).
5. Zaproponowanie programu szkolenia z podaniem tematów zajęć oraz harmonogram
godzinowy szkoleń.
6. Zapewnienie materiałów szkoleniowych.
7. Zapewnienie poczęstunku podczas zajęć(kawa i herbata bez ograniczeń, woda mineralna
1l/os /dzień, ciasteczka).
8. Zorganizowanie uroczystej kolacji dla uczestników szkolenia.
9. Zaproponowanie opcji rozwiązania kosztów dojazdu na szkolenie.
10. Przygotowanie dokumentów ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji.
11. Wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu.
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12. Terminy szkoleń:
22.05 - 24.05.2009 r.,
05.06 - 07.06.2009 r.,
18.09 - 20.09.2009 r.,
25.09 -27.09.2008 r.
- przyjazd piątek godz. 12:00-14:00. Wyjazd niedziela po godz. 14:00.
Zaproponowana łączna cena za szkolenie powinna obejmować zrealizowanie czynności
wymienionych w pkt.1- 11.
Ponadto oferent powinien przedstawić następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS(jeżeli
dotyczy).
2. Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
3. Oświadczenie o niekaralności członków Zarządu podmiotu lub właściciela za
przestępstwa umyślne.
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji instytucji szkoleniowych
Po zakończeniu weryfikacji i wyboru ofert zamawiający zastrzega możliwość dalszych
indywidualnych negocjacji związanych z zamówieniem.
Termin składania ofert: 14 stycznia 2009 r.,
Stargard Szczeciński, ul. Sikorskiego 16,pokój administracji, siedziba Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
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