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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Suwałkach zaprasza doradców zawodowych do 

złożenie oferty na realizacje zamówienia poniżej 3 000 euro 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Celem Warsztatów z samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej jest wyposażenie 
uczestników w nowe umiejętności i kompetencje zawodowe, które przyczynią się do 
samozatrudnienia. Założeniem programu Warsztatów jest przeniesienie aktywności bezrobotnych 
uczestników Projektu w obszar aktywności własnej nakierowanej na przygotowanie się do pracy oraz 
przerwanie bierności i podjecie działań powstrzymujących rozwój problemu bezrobocie długotrwałego. 

a. Opracowanie Programu realizacji Warsztatów z samozatrudnienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej uwzględniającego cele projektu, obejmującego 5 spotkań 3 godzinnych, 

b. Opracowanie i przekazanie uczestnikom warsztatów materiałów szkoleniowych będących 
integralną częścią programu oznaczonych logotypami zgodnymi Wytycznymi dotyczącymi 
oznaczania projektów w ramach POKL, wersja z lutego 2009r. oraz po 1 komplecie dla 
Zleceniodawcy, 

c. Przeprowadzenie 2 edycji 15 godzinnych Warsztatów z samozatrudnienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej (2 edycji  - 5 spotkań po 3 godziny zegarowe)  dla 30 uczestników 
Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” – osób bezrobotnych w wieku 25 – 58 lat, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców MOPS (możliwa częściowa 
realizacja zamówienia), 

d. Dokumentowanie prowadzonych działań poprzez sporządzanie list obecności i 
potwierdzających korzystanie z serwisu kawowego, list potwierdzających odbiór materiałów 
szkoleniowych, prowadzenie Dziennika zajęć, ewaluację zajęć za pomocą ankiet 

e. Opracowanie ankiet ewaluujących zajęcia warsztatowe – monitorowanie i ewaluacja postępów 
uczestników za pomocą ankiet, bieżących kontaktów z prowadzącymi poszczególnych 
uczestników pracownikami socjalnymi oraz opracowanie wyników ewaluacji, 

f. Sporządzenie końcowego Raportu z realizacji zadania, wraz z kartą pracy, dokumentacją i 
kompletem materiałów edukacyjnych. 

g. Kwalifikacje : Doradca zawodowy 
2. Termin wykonania zamówienia: od 03 sierpnia do 30 września 2009 r. 

3. Warunki płatności: 14  dni od daty wystawienia rachunku/faktury, oraz złożenia raportu wraz 

z wymaganymi dokumentami, 

4.  Forma złożenia oferty 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 lipca 2009 r.  

w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

16-400 Suwałki 

 ul. 23 Października 20 

wraz z załącznikami. 
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