Inowrocław, dnia 01.12.2020
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację następujących form wsparcia w ramach
projektu „Młodzi z POWERem” nr POWR.01.02.01-04-0110/19
1. Szkolenie zawodowe florysta – kompetencje (110 h) z egzaminem wewnętrznym – dla 4 UP
2. Szkolenie zawodowe grafik – kwalifikacje (110 h) z egzaminem zewnętrznym – dla 5 UP
Szkolenia są planowane dla łącznie 9 Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może wziąć udział w 1
kursie. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób biorących udział w kursach.
Czas trwania każdego z kursów: 110 godz.
Termin realizacji: grudzień 2020
Miejsce szkolenia: woj. kujawsko-pomorskie
Cena powinna obejmować min.: przeprowadzenie kursu, materiały szkoleniowe, catering (obiad),
koszt egzaminu zewnętrznego (jeśli dotyczy).
Cel: Celem każdego szkolenia jest nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji niezbędnych na rynku
pracy, kończące się egzaminem wewnętrznym i/lub zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje (jeśli dotyczy).
Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18 - 29 lat, w 100% biernych zawodowo, w tym osoby:
o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), z niepełnosprawnościami [ON] oraz nieuczestniczące
w kształceniu/szkoleniu [NEET], zamieszkujące w rozumieniu przepisów KC w woj. kujawskopomorskim.
Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Szacowanie prosimy o przesłanie w terminie do 03.12.2020 do godziny 15:00
-przesyłką pocztową/ kurierską/osobiście (w formie pisemnej) skierowaną na ul. Dworcowa 65,
88-100 Inowrocław i dostarczona w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00
do 16:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), a ostatniego dnia składania ofert do godziny 15:00
lub
- drogą elektroniczną na adres j.kostecka@romaniszyn.com.pl w treści „Szacowanie-kurs Młodzi
z POWERem”
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