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Zapytanie ofertowe

1. Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu 

pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP 

Opolszczyzny”, współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 

Funduszu Społecznego poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia  16-tu 2 dniowych 

szkoleń mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności interpersonalnych grupy 240 osób z 

zakresu dialogu społecznego.

Szkolenia  będą  mieć  formę  2  dniowych  szkoleń  wyjazdowych  realizowanych   na  terenie 

Opolszczyzny,  prowadzonych  w formie  wykładów i  warsztatów (w tym case  study)  W każdym 

szkoleniu weźmie udział 15 uczestników.  W ramach 16 szkoleń planowane jest po  2 szkolenia z 

jednego  bloku  tematycznego  wykazanego  w  dalszej  części  zapytania  Zamawiający  dopuszcza 

składanie ofert cząstkowych na  realizację wybranych modułów szkoleniowych.

2. Sposób i termin składania ofert

Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II 

piętro, pok. nr 7  lub nadsyłać pocztą w terminie do dnia 29.04.2011 r., godz. 12.00. Oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku  zainteresowania  współpracą,  prosimy o  przedłożenie  swojej  oferty  ze  wskazaniem 

tematów szkoleń, których przeprowadzeniem są Państwo zainteresowani, przykładowego programu 

2 dniowych szkoleń jak też dokumenty potwierdzające doświadczenie wykładowców w tematyce 

objętej  szkoleniami  (CV  trenerów  wraz  z  klauzulą  o  przetwarzaniu  danych  osobowych,  inne 

dokumenty potwierdzające ich kompetencje, doświadczenie zawodowe, referencje oraz certyfikaty).

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze wykonawcy szkoleń zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem 

www.opolskidialog.pl  z  podaniem  nazwy,  siedziby  i  adresu  wykonawcy.  Z  wybranymi 
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wykonawcami szkoleń skontaktujemy się także drogą telefoniczną.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia

Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II 

p., pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela – koordynator projektu - 

Marzena Szymborska.

5. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie  będzie  realizowane  w  okresie:  maj  2011-   kwiecień  2012   zgodnie  z  poniższym 

harmonogramem szkoleń. Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznych przesunięć w terminach 

w zależności od zainteresowania konkretnymi szkoleniami.

Lp. Tytuł szkolenia Harmonogram przeprowadzonych szkoleń
1 Negocjacje maj, październik 2011
2 Komunikacja, sztuka perswazji i 

wywieranie wpływu
czerwiec 2011r., luty 2012r.

3 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja czerwiec, listopad 2011
4 Psychologia biznesu listopad 2011r., marzec 2012r.
5 Dyplomacja i etyka biznesowa wrzesień, grudzień 2011r.
6 Polityka równych szans sierpień 2011r., luty 2012r.
7 Dialog społeczny - teoria i praktyka wrzesień 2011r., kwiecień 2012r.
8       Tworzenie partnerstw październik 2011r., styczeń 2012r.

6. Kryteria oceny ofert

Głównym kryterium branym pod uwagę przy  ocenie  ofert  będzie  posiadane  doświadczenie  oraz 

kwalifikacje  trenerów/wykładowców. Dodatkowo przy ocenie jako kryterium merytoryczne brany 

będzie  pod  uwagę  zaproponowany  program  szkolenia  –  ze  szczególnym  uwzględnieniem  opcji 

warsztatowej.

Niniejsze  zamówienie  nie  jest  realizowane  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych.

Z poważaniem,
Marzena Szymborska
koordynator projektu
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