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Zaptaszany do ttdziału prowadzonym zapl,tania ofertowego na I

Wybór trenerrtrenerów prowadzących usługę szkoleniową w rłymiarze 120 godzin na edycję w
ramach 4 edycji (maj 2016, ]ipiec-sierpień 2016, styczeńlury 2017, kwiecień-maj 20I'1) z zakłes§
przygotowania językowego - KuIs jęZyka niemieckiego Z elementami języka bmnżowego i
zawodowego zwiTźanego z pob}tem 40 ucżestników na sta!źch w Niemczech (od 8 do 12

uczestników w ramach każdej edycji) w ramach pfojellu ,Nowa droga do pracy - rcintegmcja
społecmo-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 laI z powiatu kolbuszowskiego z
wykorzystanień programu mobilności branżowego i zawodowęgo ponadnarodowej" dofinasowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego z Pmgramu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Prior}tetowa lV ,, lnnowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa" działalnie 4.2,, Program mobiJności ponadnarodowej"

okeślenie przedmiotu zamówienia

Pżedmiotem zamówieniajest przeprowadzenie przez tenerów (osoby fiZyczne) usługi szkoleniowej
rł wymialże 120 godzin w ramach kżdej z 4 edycji z zakesu przy8otowalia jężykowego - KuIs
języka niemieokiego z elementami języka branżowego i zawodowego związanego z pobytem 40
uczestników (od 8 do 12 osób w ramach kazdej edycji) na stażach w Niemczech (okoiice Drezna),

Łącmie pTzeprowadzone zostaną 4 edycje tj. 480 godzin.
Uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe na terenie powiatu Kolbuszowskiego długotrwale
berfobotne w wieku 18-35 ]at.

Li§zba godzin s^olenia 4 8rupył 120 godzirv$upa, edycja 1 godzila zajęć=45 minut plus przerwy).
Liczebnośó $upy od 8 do 12 osób.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie ż harmonogramem godzinowyrr prżygotowanym przez
zamawiające8o, od poniedżiałku do piątku w godzinach 8.00 ] ó,00
Zamawiający przewiduje wybór maks}ma]nie dwóch renelów a podział godzin i obowiązków
zostanie ustalony przed podpisaniem umowy/umów przez Zamawiającego,

Wymagania wobec trenem

Wyksźałcenie \ĄTższe magisterskie z zake§u 8errnanistyki
Minimum 4 letnie doświadczenie w zakesie naukijęzyka niemieckiego
Przeplowadzenie nrinimum 3 szkoleń zjęzyka niemieckiego dla grupy minimum l0 osób

wykonawca prżedstawi WTaz z ofertą|
- Formu]arz ofeity stanowiący żałącżdk nr 1

- CV zgodnie ze wzorem stanowiącym żałącmik nr 2
- Dokumęnty potwierdzające wyksźałcenie i doświadcżenie

Termin i mieisce realizacji zamówienia

Planowane terminy szkolenia:
I edycja maj 2016
Il edycia lipiec-sieryień 20l6
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ill edycja sĘczeńJuty 2017
IV edycja - kwiecięń-maj 2017
sżcżegółowy harmonogram szkolenia Zostanie przekazany
lobocze plzed rozpoczęciem sżkolenia.

Zamawiającemu najpómiej na 3 dni

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuie się do:

- Przeptowadzenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenia usługi Z wykorzystaniem dokrrmentacji pżekażanej plżez

Zamawiającego tj,: list obecności, dziennika, miesięcznych kart czasu pracy, iĘ.
Przygotowania i przeprowadzenia na początku i na zakończęnie zajęć pisemnego testu

wiedży, oceny 1estów oĘZ spolżądzenia rapoltu podsumowującego wiedżę uczestników

Prowadzenie ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad Tealizacją usługi,

Bieżącego informowania zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji

usługi.

- Umożliwienia zamawiającemu przeprowadzenie wszelkich anłiet ewaluacyjnych i
oceniających oraz prowadzenie kontroli realizacji szkoleń,

Ptzekazania zamawiającemu 3 dni po zakończeniu zajęć pteż kazdą grupę szkoleniową

komplefu dokumentacji szkoleniowej: listy obecności, dzierLniki zajęć, oryginały te§tów,

raport podsumowujących wiedzę uczestników.

Zamawiający zapewnia:

. "ale,zkoleniorłe,. spźęt multimedialny,

. matedały szkoleniowe zestaw dla kżdego ucżestnika

Przygotowanię ofeńy:

Ofertę należy złozyć e-mailem na załączonym formularzu ofeĄ wraz z wymaganlłni załącznikami
za pośrednictwem poozty elektronicznej (skan) na adrcs: nil@kolbusżowa,p] lub osobiście w siedzibie
stowmzyszenia na adres 3ó-] 00 Kolbuszowa, u] Jana Pawła Il 8 do dnia 25,04,2016 do godziny 10:00

1declduje data rrpllłu do §torłarzf,zenia',
ofeńę na]eży opatrzeć tytułem: Znak sprawy 1/POWER/4,2/2016

W ofercie powinna być powinno być podane imię i nazwisko, adres, danę kontakowe: telefon. oferta
musi być podpisana przez *]konawcę, oferty złożone po terminie, niekomp]etnę, niespełniające
stau ianlch w; mogol nie będą rozpatryrłanie.

Kr.leria wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert napodstawię następujących krlteriówI

Cena waga 100 %
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Kontakt

osobą upowainiona do kontaktów ż wykonawcą jęst :

Pani Joanna Kwaśnik| tel. (11) 22'70 258, e-fiail nil@kolbuszowa.pl

Z poważanięm

PR_EZEs
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