
 

Projekt „Teraz My – MŁODZI - aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Kurzętnik, dnia 16.08.2012r. 

GOPS.321.21.2012 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: świadczenia usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie „Warsztaty 
kosmetyczne i stylizacja paznokci” – w ramach projektu „Teraz My – MŁODZI - aktywizacja 
zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy 
Kurzętnik”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8, 
tel. (56) 474-80-50; e-mail: gops@kurzetnik.eu  
- Godziny urzędowania:  poniedziałek - piątek  7.30 – 15.30 
 

Przedmiot zamówienia: 
1) Nazwa: świadczenie usług w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie „Warsztaty kosmetyczne    
i stylizacja paznokci” dla 12 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Teraz My – MŁODZI - aktywizacja 
zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” –           
w miejscowości Kurzętnik – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
1) Kod główny: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
2) Kod uzupełniający: 80570000 – 0 – Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego. 
 

Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków – kosmetyczki): 
1) Przygotowanie i przeprowadzenie 60 godzin zegarowych warsztatów kosmetycznych i stylizacji paznokci, 
w jednej grupie (20h/1grupa/1m-c x 3m-ce) Beneficjentów Ostatecznych, młodzieży w wieku 18-24lata, 
realizowanych w ramach projektu zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem; 
2) Zajęcia powinny odbywać się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniedziałek – 
piątek  7.30 – 15.30) 
3) Zajęcia powinny mieć charakter warsztatowy z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, które       
pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz 
stylizacji paznokci. 
4) Program szkolenia powinien obejmować, m. in.: 
- naukę wizażu, henny brwi i rzęs; 
- naukę depilacji woskiem; 
- naukę z zakresu pielęgnacji paznokci; 
- zdobienie paznokci metodą żelową i akrylową. 
5) Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 

b) systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, 
c) bieżącego informowania Zamawiającego o: 

 wszystkich przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych, 

 rezygnacji uczestnika szkolenia w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za 
szkolenie tych osób, 

6) Miejsce realizacji warsztatów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. 
Dworcowa 8. 
 

Wymagania: 
 

· odpowiednie kwalifikacje zawodowe: wykształcenie średnie w zawodzie technik usług kosmetycznych lub 
inne średnie i potwierdzone odpowiednimi dokumentami uprawniającymi do wykonania przedmiotu 
zamówienia; 

mailto:gops@kurzetnik.eu


 

Projekt „Teraz My – MŁODZI - aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego 

· wysokie zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prac z młodzieżą; 
· samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań; 
· umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej; 
· zdolności organizacyjne; 
· pożądane: dodatkowe kursy; doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
 

Warunki realizacji zamówienia: 
· umowa - zlecenie na okres od 01.09.2012r. – 30.11.2012r. (realizacja zajęć 20h/1grupa/1m-c x 3m-ce); 
· zajęcia w godzinach od 7.30 – 15.30 w dni robocze; 
 

Okres realizacji zamówienia: 

01.09.2012r. – 30.11.2012r. - zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 

Sposób przygotowania oferty: 
Oferta powinna zawierać: 
· CV zgodnie z ustalonym wzorem dostępnym na stronie www.bip.kurzetnik.ops.pl;  
· Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego; 
· dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie; 
· ewentualne referencje. 
 

Kryteria wyboru oferty: 
· kwalifikacje, 
· doświadczenie w pracy z opisaną grupą Beneficjentów Ostatecznych; 
· doświadczenie w realizacji podobnych zadań w projektach społecznych; 
· doświadczenie w realizacji podobnych zadań w ramach projektów dofinansowanych z EFS, 
 

Termin i miejsce składania ofert : 
Oferty należy składać w terminie do 23.08.2012r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty lub złożyć 
osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. 
Dworcowa 8 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „OFERTA – Warsztaty kosmetyczne i stylizacja 
paznokci. Projekt „Teraz My – MŁODZI - aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik”. 
 

Postanowienia końcowe: 
· przewiduje podpisanie z wykonawcą umowy-zlecenia na wykonanie zamówienia; 
· po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego 
uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia; 
· niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 
żadnych zobowiązań wobec stron. 
 

O ewentualnym wyborze wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
listownie. 
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Kania - Koordynator projektu, tel. (56) 474-80-54. 

                                                                                                             
  
                                                                                                               

 
 
 

,,Zapytanie ofertowe” zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w dniu 16-08-2012r. 

,,Zapytanie ofertowe” zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.kurzetnik.ops.pl     
  w dniu 16-08-2012r. 
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