
 
 

 

Kozienice, 22 marca 2019 r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

kurs autoprezentacji 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zwraca się z prośbą 
o przedstawienie oferty na przeprowadzenie stacjonarnego kursu autoprezentacji w ramach 
projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” - „Multicel” 
współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 
I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 
ul. Kopernika 8/17 
26-900 Kozienice 
NIP 812-188-41-95 
REGON 141671682 
tel: 793864252, (48) 3661899 
www.lgdkozienice.pl 
email: biuro@lgdkozienice.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu autoprezentacji, w formie 
warsztatów dla osób z grup defaworyzowanych – 7 spotkań x 4 godziny lekcyjne, w każdej 
z 7 gmin powiatu kozienickiego: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad 
Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, Kozienice. 
 
 
III. Zakres zamówienia obejmuje: 
Szkolenia w formie warsztatów połączonych z wykładem przeznaczone łącznie dla 70 
osób (po 10 osób w każdej gminie).  
 

Celem kursu jest podnoszenie kompetencji i świadomości w zakresie autoprezentacji, co ma 

wpływ m.in. na przebieg rozmowy kwalifikacyjnej przez osoby z grup defaworyzowanych. 

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz niezbędne umiejętności w zakresie skutecznego 

prezentowania i efektywnego przedstawiania własnej osoby. Szkolenie sprzyja optymalnemu 
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kształtowaniu własnego wizerunku oraz efektywnemu wywieraniu wpływu na innych ludzi w 

procesie prezentacji i autoprezentacji. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy przyjrzą się 

własnym kompetencjom, zdiagnozują swoje mocne strony i dowiedzą się, w jaki sposób 

pracować nad słabszymi aspektami własnej prezentacji, tak by zrobić dobre wrażenia na 

pracodawcy i znaleźć pracę. Poznają definicję autoprezentacji oraz znaczenie mowy ciała i 

komunikacji werbalnej w budowaniu autorytetu mówcy i podnoszeniu skuteczności przekazu. 

Omówione zostaną najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji i metody pracy 

pozwalające kształtować dobre nawyki. 

 
 
IV. Wymagania wobec wykonawcy: 
-  Wykształcenie wyższe 
- Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/kursów w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia. 
- Wykonawca ponosi koszty dojazdu na miejsce szkolenia. 
- Rzetelna i terminowa realizacja usługi, w tym dokumentacja zdjęciowa i listy 
uczestników. 
 
Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca złoży życiorys zawodowy oraz 
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia i 
wykształcenia. 
 
 
V. Ogólne warunki udziału w postępowaniu: 
 
Zamawiający zapewnia na każde szkolenie uczestników, salę szkoleniową, materiały 
szkoleniowe oraz serwis kawowy. 
 
VI. Kryteria oceny ofert: 
 
- cena - 50% 
- doświadczenie - 50% 
 
VII. Termin składania ofert:  
 
od 22 marca 2019 r.  do 29 marca 2019 r. do godz. 12.00 
 
 
VIII. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od 1kwietnia 2019r. do 31 maja 
2019r. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy stronami.  
Warsztaty będą realizowane na terenie 7 gmin powiatu kozienickiego: Garbatka Letnisko, 
Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, Kozienice. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji operacji o miesiąc. 
 
 

 



 
 

IX. Sposób składania ofert:  
 
- Oferta powinna być sporządzona pisemnie, czytelnie w języku polskim. 
- Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do zapytania ofertowego, podając wartość oferty w kwocie brutto. 
- Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
- Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi wykonawca.  
- Oferta należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”, Ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice lub elektronicznie na adres e-mail: 
biuro@lgdkozienice.pl 
 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka” do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu 
zamówienia udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia, telefon: 793 864 252, e-mail: 
biuro@lgdkozienice.pl 
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