
                                                                                          

Projekt „Czas na zmiany II” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów krawieckich dla uczestniczek i uczestników 

projektu „Czas na zmiany II” 

Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów krawieckich w ramach projektu „Czas 

na zmiany II”, podczas których uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę dotyczącą podstawowej nauki 

obsługi maszyn do szycia, nauki szycia ręcznego, sposobów naprawy i przeróbek odzieży oraz praktycznej 

nauki szycia: bieżników, obrusów, maskotek, dekoracyjnych poszewek na poduszki, fartuszków kuchennych 

dla dzieci i dorosłych bądź szycia w oparciu o proste wykroje- zakres zajęć będzie dobierany do potrzeb 

i możliwości danej grupy. Zajęcia prowadzone będą w okresie marzec 2016 r. - listopad 2017 r. dla około 60 

uczestników i uczestniczek. Szacunkowa ilość godzin powyższych zajęć to około 120 h.  

Termin i czas (godziny) realizacji zamówienia: Okres realizacji zajęć to marzec 2016 r. – listopad 2017 r., 

zajęcia będą odbywały się w grupach, przy czym każda z grup będzie składała się z 6-8 osób. Około 20- 30 

% czasu realizacji warsztatów powinno być przeznaczone na tematykę poświęconą przeróbkom krawieckim 

i naprawie odzieży. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,                        

tj. 7.30-15.30. Realizacja zajęć odbywać się będzie w oparciu o miesięczne harmonogramy uzgodnione 

z Zamawiającym. 

Wymagania wobec wykonawcy: Wykonawca musi dysponować wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi 

należyte i efektywne przeprowadzenie warsztatów krawieckich. Od wykonawcy wymagamy 

dyspozycyjności i prowadzenia zajęć w sposób dostosowany do możliwości uczestniczek i uczestników. 

Wykonawca zapewnia: odzież wymagającą napraw i przeróbek (dopuszcza się przyniesienie wspomnianej 

odzieży przez uczestniczki i uczestników warsztatów krawieckich). 

Inne istotne warunki zamówienia: OPS zapewnia salę do realizacji zajęć, maszyny do szycia, tkaniny oraz 

poczęstunek kawowy. Wynagrodzenie wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Wynagrodzenie jest wypłacane po danym miesiącu przeprowadzenia 

warsztatów, proporcjonalnie do ilości godzin, płatne do 14 dni od daty wystawienia prawidłowego rachunku 

uproszczonego lub faktury.  

Kryterium oceny ofert: Cena 80%, doświadczenie 20%, przy czym doświadczenie to minimum 50 godzin 

w obszarze prowadzenia warsztatów krawieckich dla osób wykluczonych społecznie (prosimy 

o dostarczenie potwierdzenia, w jakiej ilości godzin, dla jakiej grupy docelowej i z jakim efektem została 

wykonana usługa). Skala ocen: 50 godzin i więcej to 20 pkt, poniżej 50 godzin to 0 pkt. 

 

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście w terminie  do 19.02.2016 r. do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, 

ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice - pokój 210 lub 209, w godzinach od 8:00 – 15:00. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 335 96 54 lub 32 335 96 55. 


