Usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów zawodowych dla
Uczestników Projektu Nr RPDS.08.02.00-02-0001/16 „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie
mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci Eures”,
realizowanego przez Zespół ds. EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(data publikacji: 18.08.2017 r.)
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert (możliwość składania ofert
częściowych) na świadczenie usługi szkoleniowej, polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
szkoleń/kursów zawodowych dla projektu własnego DWUP, takich jak:
Część A: opiekun osób starszych w Legnicy;
Część B: opiekun osób starszych z językiem niemieckim we Wrocławiu;
Możliwość składania ofert częściowych.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką
Wykonawcy) na adres: marta.grochowska@dwup.pl do dnia 25.08.2017 r. do godz. 23-59-59
lub w wersji papierowej poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego w filii
siedziby DWUP we Wrocławiu (50-541) al. Armii Krajowej 54 – w terminie do dnia 25.08.2017 r. Formularz
ofertowy w wersji papierowej należy złożyć w kancelarii Urzędu we wskazanym terminie do godz. 15.30, w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na kurs zawodowy – EURES. Nie otwierać”.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty,
a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów
stosowanych w Urzędzie.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy
przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Marta Grochowska, Zespół ds. EURES
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
Tel. 71 39 74 333
e-mail: marta.grochowska@dwup.pl
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Załączniki do pobrania:
- Formularz ofertowy
- SOPZ

2

