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PR-I-4532-KG-1-13-1-5/2012       

 

   W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałanie 6.1.1. pn. Kobiety Górą, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ogłasza zapytanie 

ofertowe do przeprowadzenia kursu języka angielskiego. 

Przewidziana forma zatrudnienia w ramach powyższego zadania – umowa zlecenie. 

 

       Cel wsparcia: 

Przeprowadzenie kursu językowego w stopniu podstawowym.  

Grupa docelowa składa się z 9 osób bezrobotnych, uczestniczących w zajęciach jako 

jedna grupa. 

Uczestnikami kursu są kobiety powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne samotnie 

wychowujące matki dzieci do lat 6. 

 

Termin realizacji zajęć: 

Lipiec- Wrzesień  2012r. 

 

Przewidziana liczba godzin: 

Spotkania 3 razy w tygodniu po 3 godziny. 

Przewidziano przeprowadzenie 110 godzin zajęć z zakresu podstawowej znajomości języka 

angielskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń po ukończonym kursie 

(zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w 

ramach POKL).  
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Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe. 

 Doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych- min. 6 miesięcy. 

 

Miejsce realizacji zajęć: 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 

ul. Armii Krajowej 32 

 

Oferta powinna zawierać: 

1.  CV z opisanym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. 

2.  Kserokopię dokumentacji potwierdzającej uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia 

w/w kursu. 

3.  Proponowaną stawkę za godzinę zegarową zajęć. 

 

Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy  składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii 

Krajowej 32 lub przesłać na adres e- mail: braczkowska@pup.brzeg.pl w terminie do dnia 

25.06.2012r. 

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis „ Zapytanie ofertowe – kurs języka angielskiego w projekcie KOBIETY 

GÓRĄ” 

 

Kryterium wyboru ofert: 

1. Najniższa cena za godzinę zegarową zajęć- 100%. 
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