Gorzów Wlkp. 09.11.2018 r.
PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI USŁUGI PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW „KREOWANIE
I WIZUALIZACJA WIZERUNKU”
Kod CPV 80000000-9 – usługi szkoleniowe
I.

Zamawiający
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-279-43-35

II.

REGON: 211246433

KRS: 0000139635

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów z
„Kreowanie i wizualizacja wizerunku” w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego, zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2.
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski,
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu „Kreowania i wizualizacji wizerunku”
mających na celu: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wlkp., kształcących się w zawodach fryzjer
i technik usług fryzjerskich oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia po zakończeniu edukacji:
a) Liczba grup warsztatowych: 3 grupy,
b) Liczba godzin warsztatów: 72 godziny (24 godziny/1 grupę),
c) Liczba dni warsztatów: 9 dni (3 dni/1 grupę),
d) Liczebność grup warsztatowych: max 10 osób (łącznie 30 osób),
e) Miejsce

realizacji

warsztatów:

Zespół

Szkół

nr

1

WZDZ

w

Gorzowie

Wlkp.,

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.:


zajęcia teoretyczne: sala nr 12 i/lub 14 – sale wykładowe,



zajęcia praktyczne: sala nr 4 – pracownia kosmetyczna.
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f) Tematyka warsztatów (zajęcia teoretyczne i praktyczne): kolorymetria i analiza kolorystyczna,
podstawy kosmetologii, makijaż – style i techniki, stylizacja fryzur, autoprezentacja i kreowanie
profesjonalnego wizerunku.
g) Terminy i godziny realizacji warsztatów:
Lp.

Data

Godziny realizacji

Liczba godzin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.01.2019 r.
15.01.2019 r.
16.01.2019 r.
17.01.2019 r.
18.01.2019 r.
19.01.2019 r.
25.01.2019 r.
26.01.2019 r.
27.01.2019 r.

8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35
8.00 – 14.35

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Grupa
(nr)
Gr. 1
10 os.
Gr. 2
10 os.
Gr. 3
10 os.

UWAGA. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji warsztatów ze
względu na prowadzoną rekrutację uczniów do projektu, o czym niezwłocznie poinformuje
Wykonawcę i uzgodni z nim nowy termin zajęć.
2. Wykonawca szacując koszt warsztatów bierze pod uwagę: wszelkie koszty związane
z pracą wykładowców/instruktorów, w tym koszty pracy, dojazdu, noclegów i diet, koszty związane
z przygotowaniem i powielaniem materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatów oraz
koszty kosmetyków i materiałów niezbędnych do zrealizowania warsztatów zgodnie z tematyką
opisana pkt. III, ppkt. 1f.
3. Zamawiający zapewnia do realizacji warsztatów niezbędne pomieszczenia, stanowiska
szkoleniowe, rozszerzony zestaw chust do analizy kolorystycznej, zestawy do konturowania
twarzy z pędzlami, salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wyposażoną w projektor, tablicę
i/lub flipchart, bloki do flipcharta, pisaki oraz inne pomoce dydaktyczne (w miarę potrzeb i
możliwości).
4. Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) weryfikowania aktualnej wiedzy i kompetencji uczestników i dopasowania do tego
szczegółowego programu szkoleniowego i metod prowadzenia zajęć (test na początku zajęć),
b) dostosowania tempa szkolenia i realizowanych zagadnień do możliwości uczestników,
c) bieżącego monitorowania obecności uczestników warsztatów na listach obecności
przygotowanych

przez

Zamawiającego

i

dokumentowania

obecności/nieobecności

w dziennikach zajęć przygotowanych przez Zamawiającego,
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d) dokumentowania na bieżąco w dzienniku zajęć zagadnień jakie zostały zrealizowane w danym
dniu/godzinach – zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Zamawiającego, które zostaną
przekazane ustnie Wykonawcy przed rozpoczęciem warsztatów,
e) weryfikowania nabytej wiedzy i kompetencji uczestników projektu podczas warsztatów (test na
końcu zajęć i egzamin praktyczny).
5. Po zakończonych warsztatach Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w
min.
o

80%

ukończeniu

zajęć
warsztatów.

i

zdał
Koszt

egzamin
wystawienia

końcowy

zaświadczenie/certyfikat

zaświadczeń/certyfikatów

zawiera

się

w cenie usługi.
6. Wykonawca nie ma prawa uzupełniania grup szkoleniowych o uczestników nie będących
uczestnikami projektu (tzw. kursanci komercyjni).
7. Rozliczenie finansowe z Zamawiającym nastąpi po zrealizowanych warsztatach, na podstawie
protokołu z realizacji warsztatów oraz faktury. Zamawiający nie realizuje przedpłat zaliczkowych.
8. Potwierdzenie realizacji szkoleń odbywa się poprzez dostarczenie Zamawiającemu:
a) poprawnie uzupełnionych dzienników zajęć oraz list obecności z 3 edycji warsztatów,
b) oryginałów testów wiedzy wypełnionych przez uczniów,
c) oryginałów protokołów z egzaminów końcowych,
d) oryginałów zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów.
9. Wykonawca będzie świadczyć usługę osobiście.
Szacunkowe koszty realizacji powinny uwzględniać pełny zakres kosztów niezbędnych przy realizacji
usługi.
Niniejsza prośba nie stanowi zapytania ofertowego i służy wyłącznie w celu oszacowania wartości
usługi.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie szacunkowego kosztu ww. usługi ( załącznik nr 1 ) do dnia
19.11.2018r. do godz. 15.00, w formie elektronicznej na adres: wzdzbwe@zdz.gorzow.pl lub papierowej
na adres WZDZ w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Osoba do kontaktu:
Marta Domin tel. 510 134 411
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI

Odpowiadając na prośbę o oszacowanie wartości usługi przeprowadzenia warsztatu „Kreowania i wizualizacji
wizerunku” poniżej przesyłamy szacowanie wartości usługi:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
REGON
Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych
oraz numer telefonu
E-mail

Sporządził/a : ……………………………….

oferuję wykonanie usługi:
za 1 edycję warsztatów (24 godz.) dla średnio 10 osób w kwocie ……..…………………………….…… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………...……. brutto).
za łącznie 3 edycje warsztatów (72 godz.) dla 30 osób w kwocie ……..…………………………….…… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………...……. brutto).

Sporządził/a : ……………………………….
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