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…………………..…………………………….. 
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W związku z realizacją projektu „Zielone światło dla aktywnych”, współfinansowanego  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał  
Ludzki,  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” przez Gminę Jadów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana 
Pawła II 17, 05-280 Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, w okresie od  01.04.2011r. do 
30.11.2011r.,  
występujemy z  zapytaniem ofertowym  na świadczenie usługi doradcy zawodowego w  Projekcie 
„Zielone światło dla aktywnych” w okresie od  01.05.2011r. do 30.11.2011r.,. z wynagrodzeniem 
godzinowym o wartości  ogółem nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. 
 
Zakres obowiązków: 

a) indywidualnych zajęć w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych - 3 
g/1osobę; łącznie 36 godzin dla 12 Uczestników Projektu, 

b) spotkań grupowych -  30 godzin, 

c) opracowania programu  zajęć zawierającego temat, datę, godziny zajęć (od – do), liczbę godzin zajęć, cel, formy, 
metody zajęć, pomoce, materiały dydaktyczne dla Uczestników Projektu, planowane osiągnięcia, 

d) prowadzenia  dziennika zajęć zawierającego datę,  godziny zajęć, liczbę godzin zajęć, realizowany temat, podpis  
prowadzącego warsztaty, 

e) prowadzenia listy obecności Uczestników Projektu, zawierającej datę, nazwisko i imię Uczestników Projektu, podpis 
Uczestników Projektu, 

f) opracowania i sporządzenia materiałów dydaktycznych  dla Uczestników Projektu, 

g) prowadzenia zajęć, zgodnie z dokumentacją wymienioną w pkt. od a) do f) niniejszego paragrafu, 

h) zapewnienia poczęstunku żywnościowego dla Uczestników Projektu 

 
Ofertę na w/w usługę prosimy przekazać w formie pisemnej według załączonego wzoru 
osobiście, faksem lub e’mailem  do dnia  13.04.2011 r. do godz. 11.00  na adres: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, tel/fax: tel./fax 25 675 41 09, 
e’mail gopsjadow@wp.pl 
 
Kryterium oceny ważnych ofert - cena 100 % 
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………………………, dnia …………………….. 
 
 
……………………..…….………………….. 
………………………………………………..   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie 

…………………………………………….….                           ul. Jana Pawła II 17 
………………………………..………………                           05-280 Jadów 
                     / dane Oferenta/ 

 

FORMULARZ  OFERTY na 
pełnienie funkcji doradcy zawodowego Projektu „Zielone światło dla aktywnych” w okresie od  01.05.2011r. do 

30.11.2011r., o wartości ogółem nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. 

 

1 Zamawiający 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów 

 

2 Przedmiot zamówienia 

pełnienie funkcji doradcy zawodowego  Projektu „Zielone 

światło dla aktywnych” w okresie od  01.05.2011r. do 

30.11.2011r., o wartości ogółem nie przekraczającej 

równowartości kwoty 14.000 euro. 

 

3 Termin realizacji zamówienia od  01.05.2011r. do 30.11.2011r. 

4 Wykonawca 

 

 

 

 

5 

 

Wartość brutto w zł na 1  

godzinę  liczbowo 

 

 

 

 

6 

 

Wartość brutto w zł na 1  

godzinę  słownie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….…………..                                                 …………………………….………….. 

           Miejscowość,  data )                                                                       (pieczątka, podpis Oferenta) 
 


