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Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013
HUSK/1101/1.6.2/0312
Výzva na predloženie
Predmet: zabezpečenie školenia
Číslo projektu: HUSK/1101/1.6.2/0312

Vážený pán/Vážená pani!
Týmto Vás žiadam o cenovú ponuku na nižšie uvedené služby pre o. z. ART-EKO, ktoré
sa majú realizovať v rámci projektu:
HUSK/1101/1.6.2/0312: Opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych
technológií: Oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maďarských
projetkov
Žiadané služby:
o.z. ART-EKO organizuje školenie od 1.8.2013 do 30. 6. 2014 v dvoch etapách.
Od 1. 8. 2013 do 31.10. 2013 pre 40 ľudí a od 1. 11. 2013 do 30. 6. 2014 pre 10 ľudí.
Predmetom školenia je: strih, krajčírstvo, modelovanie, práca na šijacom stroji, poznatky
základného učiva. V súvislosti s vyššie spomínaným školením je potrebné zabezpečiť
školiteľa, resp. odborného pracovníka v danom odvetví. Odborný pracovník sa zúčastňuje
prípravných prác počas mesiaca júl 2013 - výber vhodných strojov do dielne, nábor
účastníkov do projektu, výber 40 ľudí do 1. etapy školenia, vypracovanie metodického
plánu školenia pre 1. a 2. etapu, vypracovanie odbornej časti záverečnej skúšky. Ďalej
odborný pracovník sa zúčastňuje 1. a 2. etapy školenia, kde má nasledovné prioritné
úlohy: vedenie, hodnotenie a motivácia účastníkov školenia, poradenstvo pri výbere 10
ľudí zo 40 do 2. etapy školenia, poradenstvo pri výbere vhodných materiálov.
Termín začiatku plnenia úloh: 15. 07. 2013
Termín ukončenia plnenia úloh: 30. 06. 2014
Rozvrh plnenia úloh:
Prípravná etapa: od 15. 07. 2013 do 31. 07. 2013
70 hod za mesiac
- výber vhodných strojov do dielne, nábor účastníkov do projektu, poradenstvo pri výbere
40 ľudí do 1. etapy školenia, vypracovanie metodického plánu pre 1. etapu školenia
1. etapa školenia: od 01. 08. 2013 do 31. 10. 2013
4 skupiny po 10 ľudí
390 hod za 3 mesiace /počet hodín je uvedených spolu za odučenie aj za prípravu výuky/
- vedenie školenia - strih, krajčírstvo, modelovanie, práca na strojoch dielne, poznatky
základného učiva, vypracovnie odbornej časti záverečnej skúšky, motivácia účastníkov,
hodnotenie účastníkov po 1. etape a poradenstvo pri výbere 10 ľudí do ďalšej etapy
školenia, poradenstvo pri výbere vhodných materiálov
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2. etapa školenia: od 01. 11. 2013 do 30. 6. 2014
1 skupina po 10 ľudí
835 hod za 8 mesiacov /počet hodín je uvedených spolu za odučenie aj za prípravu výuky/
- vypracovanie metodického plánu výuky na 8 mesiacov, vedenie školenia v témach ako v
predchádzajúcom odbodí ale do hĺbky, motivácia účastníkov, hodnotenie účastníkov,
poradenstvo pri výbere vhodných materiálov
Podmienky spolupárce: na základe zmluvy o spolupárci
Platobné podmienky: na základe faktúr, 1. faktúra spolu za 4 mesiace výkonu, v ďalších
mesiacoch za každý mesiac zvlásť. Splatnosť faktúr max. 30 dní.
Dôležité: cena musí obsahovať všetky náklady spojené so splením úloh, nie je možné
nárokovať o preplatenie napr. cestovných nákladov, atď.
Termín doručenia cenovej ponuky: 07. 07. 2013
Adresa doručenia cenovej ponuky: o.z. ART-EKO, Pri Slanej 47., 982 01 Tornaľa
01.07. 2013, Tornaľa

Mgr. Peter Kočiš
project manager

