
 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

 

 

zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie warsztatów autoprezentacji i poprawy 

wizerunku dla 10 uczestniczek „Treningów dla rodziców” w wymiarze 4 godzin zajęć 

teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych. 

Celem warsztatów teoretycznych jest: 

a) nabycie wiedzy na temat autoprezentacji i jej znaczenia w procesie poszukiwania pracy 

oraz kontaktach między ludzkich, w tym kreowanie własnego wizerunku poprzez ubiór, 

fryzurę, makijaż, dodatki i higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny, 

b) warsztaty komunikacji wizualnej mające na celu poprawę wizerunku osobistego przed 

rozmową np. z pracodawcą. 

Warsztaty indywidualne powinny obejmować zajęcia praktyczne z kosmetyczką i fryzjerem 

przygotowywujące do prawidłowego doboru makijażu i fryzury do typu urody i róznych 

rodzajów pracy. 

 

Termin przeprowadzenia warsztatów: czerwiec – lipiec 2014 r.  

 

Kryterium wyboru oferty: 

 

Zamawiający wybierze wykonawcę, który zoferuje najniższą cenę za cały zakres przedmiotu 

zamówienia, obejmujący m.in.: 

 materiały do zajęć; 

 narzędzia edukacyjne w formie usług związanych z nabyciem umiejętności autoprezentacji 

np. wizyta u fryzjera, kosmetyczki itp. 

 

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, programem warsztatów oraz 

z zaakceptowanym wzorem umowy należy przesłać na adres: MOPS, ul. Wiejska 4, 78-400 

Szczecinek lub na adres e- mail: mopsefs@szczecinek.net.pl do dnia 06.06.2014 r. 

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest: Pani Honorata Kowalczuk, tel. 94 37 280 

15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00. 

 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 30.000 euro w związku z powyższym nie 

stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Projekt „Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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U M O W A 

świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Szansa” 

z Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PROMOCJA 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

zawarta w dniu ………………………….. w Szczecinku pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, 78-400 

Szczecinek, NIP 673-11-00-245 REGON 003802266, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Panią Martę Niewczas 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………., wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr. 

………………………………. z siedzibą ………………………………………., o numerze 

NIP …………………….., REGON ……………………….., reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 

w okresie od …………………do ……………………. zajęcia warsztatowe wraz 

z indywidualnymi usługami w ramach przygotowania do autoprezentacji w postaci wizyty 

u kosmetyczki oraz w zakładzie fryzjerskim. 

2. Integralną część stanowi oferta Wykonawcy będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia 

warunki do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 2 

 

1. Uczestnikami zajęć określonych w § 1 pkt 1 umowy są uczestnicy projektu systemowego 

„Szansa”, realizowanego przez Zamawiającego. 

2. Dane uczestników zajęć, o których mowa w § 1 pkt. 1 stanowi załącznik nr 2 niniejszej 

umowy. 

3. Najpóźniej do dnia ………………….. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny 

harmonogram zajęć i usług  

4. Podstawą przyjęcia na zajęcia będzie imienna karta skierowania, wystawiona przez 

Zamawiającego. 

5. Miejscem odbywania zajęć teoretycznych będzie siedziba Wykonawcy. 

6. Miejsce świadczenia usług dla uczestników zostanie wskazane przez Wykonawcę. 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za wynagrodzeniem 

w wysokości …………………..zł. brutto (słownie:…………………………. ) za 

1 uczestnika. W przypadku nie skorzystania przez uczestnika z zajęć praktycznych w 

 



postaci wizyty kosmetyczki lub fryzjera wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone o wartość usługi, która nie została zrealizowana. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu zajęć i skorzystaniu z usług, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej wpływu do 

Zamawiającego oraz dostarczeniu następujących prawidłowych dokumentów: 

a) kserokopii dokumentów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach oraz skorzystanie 

z wymienionych wyżej usług, 

b)  imiennego wykazu osób, które w zajęciach nie uczestniczyły i nie skorzystały z usługi 

kosmetycznej czy fryzjerskiej. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy: 

………………………………………………………………………….. 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości ………………zł. brutto za 

każdy dzień zwłoki, od umownego terminu jej wykonania; 

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości ………………zł. brutto. 

b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie 

od umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

…………….zł. brutto. 

3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przyszłego wynagrodzenia. 

§ 5 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 6 

 

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności. 

§ 7 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 


