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Poznań, 08/01/2020 r.  
 

W związku z realizacją projektu pt.: Tygryskowa chatka – stworzenie 33 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na 
obszarze Miasta Poznania, nr  RPWP.06.04.01-30-0004/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośbą o  
przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa szkolenia zawodowego Opiekun osób starszych i zależnych 

Liczba osób 3 

Proponowana liczba godzin 
szkoleniowych  

100 

Terminy szkolenia 20/01/2020 – 30/04/2020  

Miejsce szkolenia Poznań 

Certyfikat ukończenia z wynikiem 

potwierdzającym uzyskanie 

kwalifikacji w danym zawodzie 

Tak 

Proponowany program szkolenia - psychologia osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci 
- elementy terapii osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci 
- podstawy socjologii, 
- funkcjonowanie społeczne osób starszych, zależnych, 
- pielęgnacja osób starszych, zależnych i dzieci, 
- żywienie osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci 
- elementy rehabilitacji i gimnastyki, 
- elementy zajęć z osobami starszymi – aktywizacja podopiecznych, 
- organizacja i planowanie pracy, 
- pierwsza pomoc, choroby wieku podeszłego i starczego 
- metody i techniki pracy psychopedagogicznej, 
- podstawy prawne pracy z osobami starszymi, zależnymi, dziećmi 
- rola i obowiązki opiekuna, etyka zawodu 

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    

OOppiieekkuunn  oossóóbb  ssttaarrsszzyycchh  ii  zzaalleeżżnnyycchh 
 
 

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 

Opiekun osób starszych i zależnych   

 

   

 
 
 

Data 
 

 

Podpis i pieczątka osoby 
upoważnionej 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


