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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26
59-900 Zgorzelec
W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi:
Kamila Kowalska – Specjalista ds. partnerstwa międzysektorowego
tel. 786 854 875,
adres e-mail: biuro@fundacjaprobus.eu
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia w związku z realizacją projektu„Model Współpracy – Standardem działań
NGO i JST” w ramach zadania realizowanego przez Powiat Zgorzelecki współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia. Przewidywalny czas trwania szkolenia: sobota:
godzina 10.00-18.00, niedziela: godzina 9.00-17.00
Zakres tematyczny warsztatów:
- polityka spójności oraz dostępność funduszy europejskich na lata 2014-2020
- skuteczne aplikowanie o środki europejskie
- realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013
- nowe programy operacyjne na lata 2014-2020
- zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie
Zamawiający nie zwraca oferentowi kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi oraz wyżywienia i
noclegu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Miejsce szkolenia
Teren województwa dolnośląskiego
V. Wymagania stawiane Oferentowi:
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu spotkań, konferencji, szkoleń
danego tematu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. III).
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VI. Potwierdzenie spełnienia powyższych warunków.
Oferent jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- cv,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Kryterium wyboru oferty: kwalifikacje – 50% , cena – 50%
VIII. Termin płatności za wykonaną usługę:
- zapłata nastąpi w terminie 14 dni od wystawieniu rachunku przez trenera.
IX. Wymagane dokumenty należy złożyć:
W formie elektronicznej na adres: biuro@fundacjaprobus.eu,osobiście lub pocztą/kurierem na
adres Zamawiającego do dnia 06.04.2015 r. do godziny 14:00. Liczy się data wpłynięcia
dokumentów, a nie data nadania. Oferty złożone po terminie, nie zostaną rozpatrzone.
W przypadku złożenia dokumentów w formie pisemnej lub osobiście należy opakować w kopertę
i opisać „Oferta dotycząca przeprowadzenia konferencji ” w projekcie Model Współpracystandardem działań NGO i JST” i przesłać lub złożyć w siedzibie
Zamawiającego: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS,
ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec.
Zleceniobiorca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy.
X. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne, w których nie zostanie podana cena brutto za godzinę szkolenia,
nie będą rozpatrywane
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku ofert,
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania
ofertowego
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują
żadnych zobowiązań wobec Stron.
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