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Piekary Śląskie, dn. 01.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
ul. Nankera 103
41-949 Piekary Śląskie
tel. 32 287-95-03
www.mopr.piekary.pl

 2.Osoba do kontaktu:
Magdalena Małota
tel.32-288-95-03  wew.642

3. Ogólny przedmiot zamówienia:
Usługa szkoleniowa - certyfikowany kurs komputerowy ECDL PROFILE B1 
 
Kod CPV: 80000000-4

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Usługa szkoleniowa - certyfikowany kurs komputerowy ECDL PROFILE B1 w wymiarze 40 godzin dla
2 uczestników projektu „Twoje życie - Twój wybór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program szkolenia powinien zawierać w szczególności następujące bloki tematyczne:

 znajomość  kluczowych  zagadnień  związanych  z  technologią  informacyjno-komunikacyjną
(TIK), komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem,

 umiejętność uruchamiania i wyłączania komputera,
 efektywną pracę na komputerze przy użyciu ikon i okien,
 umiejętność  dostosowania  głównych  ustawień  systemu  operacyjnego  i  korzystania

z wbudowanej pomocy,
 umiejętność tworzenia i wydruku prostych dokumentów,
 stosowanie głównych zasad zarządzania plikami oraz efektywną organizację pracy na plikach

i folderach,
 znajomość  zasad  przechowywania  danych  i  umiejętność  korzystania  z  oprogramowania

narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych,
 rozumienie założeń sieci komputerowych, umiejętność łączenia się z siecią oraz korzystania

z różnych opcji połączeń,
 rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem

oraz konieczności tworzenia kopii zapasowej danych,
 znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.
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Nr sprawy 6/2021

Organizacja kursu:

 ilość uczestników: 2 osoby,
 cel: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych przy obsłudze komputera

w tym kluczowych programów i aplikacji oraz obsługi stron internetowych,
 czas trwania kursu 40 godz. dydaktycznych, 
 szkolenie odbędzie się w godzinach popołudniowych,
 szkolenie musi zakończyć się egzaminem i wydaniem certyfikatu ECDL PROFILE B1, 
 wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia szkolenia: miejsce szkolenia zapewni Wyko-

nawca z zastrzeżeniem, że przejazd z  Piekar Śląskich (centrum) do miejsca szkolenia pu-
blicznymi środkami transport nie może przekroczyć 1 godziny.

Wykonawca usługi zapewnia:

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku  z prowadzo-
nymi zajęciami oraz w drodze do miejsca zajęć i z powrotem,

 w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej  4 godziny posiłek (w postaci:  kawa, herbata,
ciastka/owoce kanapki),

 regularne 15 minutowe przerwy, w przypadku gdy szkolenie trwa więcej niż 6 godzin zegaro-
wych jedna 45 minutowa przerwa,

 niezbędne materiały dydaktyczne,

 pokrycie kosztów egzaminu, 

 pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem uwzględniając przejazd miejskimi środkami
transportu.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca  musi  posiadać  wpis  do  Rejestru  Instytucji  Szkoleniowych,  prowadzonego  przez
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

6. Termin wykonania zamówienia do: 15.03.2021r.

7.Warunki składania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym za-
łącznik nr 1. Wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 należy zło-
żyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul.Bpa Nankera 103 w Piekarach Ślą-
skich, przesłać pocztą na powyższy adres (liczy się data otrzymania, a nie nadania ) lub drogą elektro-
niczną na adres zamowienia@mopr.piekary.pl      w terminie do 08.02.2021r.

8. Warunki wyboru Wykonawcy:

Wykonawca  zostanie  wybrany  poprzez  porównanie  cenowe  całości  zamówienia  i  wybranie
najkorzystniejszej oferty.
Kryterium: cena 100%.
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