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Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Lepsze życie zawodowe!” 
RPWP.06.02.00-30-0012/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: 
Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa szkolenia zawodowego Szkolenie kosmetyczne 

Liczba osób 13 

Proponowana liczba godzin 
szkoleniowych  

100 

Terminy szkolenia 11/04/2019 – 30/04/2019  

Miejsce szkolenia Grodzisk Wielkopolski 

Certyfikat ukończenia z wynikiem 

potwierdzającym uzyskanie 

kwalifikacji w danym zawodzie 

Tak 

Proponowany program szkolenia - organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP 
ergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska, 
- diagnozowanie skóry i jej przydatków oraz prowadzenie karty klienta, 
- dobieranie preparatów, narzędzi, przyborów i aparatów do zabiegu, 
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i dekoltu, 
- farbowanie brwi i rzęs, 
- wykonywanie zabiegów upiększających twarzy, 
- wykonywanie stylizacji rzęs, 
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, stóp i paznokci, 
- zdobienie paznokci, 
- usuwanie owłosienia z twarzy i ciała, 
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, 
- wykonywanie zabiegów upiększających ciała, 
- udzielanie porad kosmetycznych. 

Pozostałe informacje istotne dla wykonawców 

1. W ramach zaproponowanych stawek należy uwzględnić wynagrodzenie trenera, koszt sal, materiałów 
szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatów.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.: 
a) list obecności, 
b) listy odbioru materiałów dydaktycznych, 
c) listy odbioru certyfikatów, 
d) dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, 
e) protokół z egzaminów zewnętrznych. 

3. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a) złoży ofertę na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1 

b) posiada zaplecze kadrowe to znaczy kwalifikacje i kompetencje oraz techniczne 

umożliwiające wykonanie zamówienia 

c) posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

4. Płatność za szkolenie dokonywana jest po wykonaniu całości usługi. 

5. Kryterium wyboru będzie cena brutto. 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza oferty 

 

FFOORRMMUULLAARRZZ    OOFFEERRTTYY  88//LLŻŻZZ//KKZZ 
 

I. Dane składającego ofertę 

Nazwa podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby  
składającej ofertę w imieniu podmiotu 

 

Adres 
 

 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

 
II. Oferta cenowa 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oświadczam, że posiadam zaplecze kadrowe, techniczne oraz 
niezbędne uprawnienia umożliwiające wykonanie zamówienia i oferuję wykonanie usługi: 
 

Kategoria usługi 

 

Liczba 

godzin 

Liczba 

kursów  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

łącznie 

Szkolenie kosmetyczne  

 

   

 
 
 

Data 
 

 

Podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


