Łódź, dnia 15.05.2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
03/05/2019/RR/USW
Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5A, 92-020 Łódź, w ramach szacowania
wartości zamówienia zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej usług szkolenia z
podstaw wizażu i dbania o własny wizerunek zgodnie z poniższymi założeniami:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla 80 uczestników Centrum Integracji
Społecznej w wymiarze 2 dni po 6 godzin na osobę (łącznie 80 godz.), w okresie
realizacji projektu „Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-10-0025/18-00 tj.
2019-2022
2. Zajęcia prowadzone będą grupach max. 5 osobowych w miarę potrzeb uczestników.
Zakres: zajęcia ze specjalistą od wizażu, który podpowie uczestnikom projektu, jak
odpowiednio się ubrać, umalować, aby wygląd był atutem podczas rozmów z
pracodawcami, związanych z poszukiwaniem miejsca praktyk zawodowych, czy też
potencjalnego zatrudnienia (wraz z niezbędnymi kosmetykami).
3. Spotkania z uczestnikami będą umawiane na min 24 godz. przed spotkaniem.
Preferowane godziny spotkań 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
4. Miejsce wykonywania zamówienia: Planowana główna lokalizacja: Łódź,
ul. Legionów 19, obszar aglomeracji łódzkiej. W przypadku zrekrutowania grupy poza
obszarem aglomeracji łódzkiej Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym maksymalny obszar realizacji
stanowi województwo łódzkie. Wykonawca/osoba wykonująca ma wykształcenie
specjalistyczne.
5. Wykonawca musi posiadać min. dwuletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej.
6. Proponowana cena powinna być wyrażona w polskich złotych i dotyczyć jednostkowej
ceny za udział jednego uczestnika.
7. Fundacja Uwolnienie prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu oszacowania wartości
usług szkolenia z podstaw wizażu i dbania o własny wizerunek na potrzeby projektu:
„Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-10-0025/18-00
Oferty należy przedłożyć do dnia 24.05.2019 r na miejscu w biurze ul. Więckowskiego 29
lok. 5, Łódź.
Kontakt:
Fundacja Uwolnienie
ul. Więckowskiego 29 lok 5
90-727 Łódź
Opracował w dn. 15.05.2019:
Michał Stańczyk – wiceprezes Fundacji Uwolnienie

Osoba do kontaktu:
Michał Stańczyk
tel. 42 633 93 36
m.stanczyk@uwolnienie.pl

………..………, dnia ……………2019 r.
miejscowość

INFORMACJA O CENIE
za usługi szkolenia z podstaw wizażu i dbania o własny wizerunek
na potrzeby projektu
„Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-10-0025/18-00
Nazwa: ……….………………………………………………………………..……………….
Adres: …………………………………………………………………….…...………………..
Kontakt: ………………………………………………………………………..……………….
( tel., adres, adres e-mail)………………………………………………………...…………...…
……………………………………………………………………………………...…….…...…
…………………………………………………………………………………...........................
W odpowiedzi na zapytanie o cenę 03/05/2019/RR/USW oświadczam, że zapoznałem/am się
z warunkami i opisem usługi przedstawionymi w w/w zapytaniu. Ja/podmiot przeze mnie
reprezentowany spełniam/a warunki określone w w/w zapytaniu.
Oferuję

świadczenie

prawnego/obywatelskiego

usług

indywidualnego

poradnictwa

specjalistycznego

–

na potrzeby projektu „Uwolnij się od wykluczenia” o nr

RPLD.09.01.02-10-0025/18-00 za cenę jednostkową:
Cena jednostkowa brutto za godzinę usługi:. ………… zł , w tym VAT……….% (o ile dotyczy)
Cena jednostkowa brutto za godzinę usługi SŁOWNIE:
…………………………………………………………………...…………………………

………………………………………..
podpis i pieczęć

