
 

 

 

  
  
 

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

 

 

Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie psychologii, fryzjerstwa, wizażu, 

technologii żywienia, zajęć plastycznych, prawa, specjalista do spraw przemocy, zajęć 

aerobiku, zajęć tanecznych oraz kursu komputerowego w ramach zajęć w klubie 

samopomocowym w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA SPRAWA” 

realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                          Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć fryzjerstwa (wykształcenie zawodowe, średnie w 

zakresie fryzjerstwa lub ukończony kurs uprawniający do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 6 godzin zajęć pn.  

1.„ Jak prawidlowo pielęgnować skórę głowy” (3 godziny)  

2. „Dobór fryzury do kształtu  twarzy”(3 godziny) 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 8.00 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                           Z poważaniem 

                                                                                         Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                ……………………… 

                                                                                              Grażyna Potrzeszcz 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                         Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć wizażu (wykształcenie: studia wyższe 

kosmetologiczne, szkoły policealne, ukończona szkoła kosmetologiczna o specjalizacji wizażu i stylizacji lub 

ukończony kurs uprawniający do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 7 godzin zajęć pn.  

1.„ Porady dotyczące pielęgnacji każdego rodzaju cery.” (3 godziny),  

2. „ Majijaż odmładzający” (2 godzina), 

3. „Technika światłocienia – makijaż korekcyjny”.(2 godziny), 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 8.30 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                   …………………………………. 

                                                                                                                       Grażyna Potrzeszcz 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                              Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć z technologiem żywienia (ukończone studia 

wyższe na kierunku dietetyka lub studia technologii i żywienia, wyksztalcenie zawodowe gastronomiczne lub 

dyplomy i kursy ukonczone w tym kierunku uprawniające do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 4 godzin zajęć pn.  

1.„Co rozumieć pod pojęciem zdrowego stylu życia?” (2 godziny),  

2. „ Masło kontra margaryna co zdrowsze?” (2 godziny), 

3. „ Jak zapobiec utracie witamin w żywności?” (2 godziny), 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                               Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                  …………………………………. 

                                                                                                                Grażyna Potrzeszcz 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                  Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć psychologicznych (wykształcenie: ukończone 

studia wyższe psychologiczne uprawniające do prowadzenia zajęć) 

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 5 godzin zajęć pn.  

1.„ Zasady komunikacji społecznej” (2 godziny),  

2. „Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej” (3 godziny), 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzreszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                 Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                       …………………………………. 

                                                                                                                      Grażyna Potrzeszcz 

 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                     Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć specjalistycznych dotyczących przemocy 

(wykształcenie ukończone studia wyższe psychologiczne uprawniające do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 8 godzin zajęć pn.  

1.„ Pytania zadawane  przez beneficjentów. ” (2 godziny),  

2. „Asertywnośc - radzenia sobie z własna i cudzą agresją” (2 godzina), 

3. „Jak odnaleść się na rynku pracy – drogi poszukiwania pracy.” (2 godziny), 

4. „Budowanie relacji z dzieckiem, nastolatkiem, wzmacnianie więzi.”( 2 godziny), 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grazyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                           Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                            …………………………………. 

                                                                                                                             Grażyna Potrzeszcz 

 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                      Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć plastycznych (wykształcenie ukończone studia 

wyższe plastyczne w zakresie sztuk plastycznych lub wykształcenie średnie z ukończonymi kursami 

zawodowymi uprawniającymi do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 15 godzin zajęć pn.  

1. „ Zajęcia manualne - wyrób stroików z okazji Świąt Wielkanocnych” (3 godziny), 

2. „Wyplatanie koszyków z gazet.” (3 godziny), 

3. „ Zajęcia manualne - wyrób stroików na Wszystkich Świetych” (3 godziny), 

4. „Bukiety z darów natury (liście, kasztany, żołędzie)” (3 godziny), 

5. „ Zajęcia manualne - wyrób stroików na Boże Narodzenie” (3 godziny), 

 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 11 marca 

2014r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                       Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                      …………………………………. 

                                                                                                                         Grażyna Potrzeszcz 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                            Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć z zakresu prawa (wykształcenie ukończone studia 

wyższe prawnicze uprawniające do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 8 godzin zajęć pn.  

1.„ Prawo rodzinne i władza rodzicielska. ” (2 godziny),  

2. „ Pytania zadawane przez beneficjentów” (2 godziny), 

3. „Prawo cywilne – postępowanie w sprawach cywilnych.”(2 godziny), 

4. „ Prawo pracy.” (2 godziny), 

 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                     Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                   …………………………………. 

                                                                                                                Grażyna Potrzeszcz  

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                    Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć aerobiku (ukończone studia wyższe w zakresie 

wychowania fizycznego lub ukończony kurs uprawniający do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 20 godzin zajęć pn. „ Aerobik - czyli ruch to zdrowie”  

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                 …………………………………. 

                                                                                                                    Grażyna Potrzeszcz 

 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                    Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć tanecznych  (ukończone studia wyższe na kierunku 

taniec  lub ukończony kurs instuktora tańca),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 10 godzin „ Zajęć tanecznych”  

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                 …………………………………. 

                                                                                                                    Grażyna Potrzeszcz 

 

 



 

 

Gminny Ośrodek Pomocy                                                                    Mirzec, dn. 11.03.2014r. 

Społecznej w Mircu 

Mirzec Stary 9 

27-220 Mirzec 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, 

zaprasza 

osoby spełniające poniższe warunki: 

- dokumenty potwierdzające zdolność do prowadzenia zajęć komputerowych (ukończone studia wyższe z 

zakresu  informatyki  lub ukończony kurs uprawniający do prowadzenia zajęć),  

- doświadczenie w zawodzie, 

do negocjacji 

które dotyczyć będą usługi przeprowadzenia 15 godzin „Zajęc komputerowych”. 

w ramach organizacji zajęć Klubu Samopomocowego w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA 

SPRAWA” Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

w ramach POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu. 

Negocjacje z Wykonawcami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu odbędą się w dniu 17 marca 

2014r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pokój nr 

106. 

Ze strony Wykonawcy negocjacje może prowadzić wyłącznie osoba upoważniona na podstawie przepisów 

prawa, statutu, umowy lub jednorazowego upoważnienia. 

Negocjacje osobiste ze strony Zamawiającego przeprowadzi Pani Grażyna Potrzeszcz. 

Realizacja, cena oraz termin wykonania zostaną szczegółowo uzgodnione podczas negocjacji. 

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Mirzec 

                                                                                                                 …………………………………. 

                                                                                                                    Grażyna Potrzeszcz 

 

 


