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Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej Fala
poszukuje ośrodka szkoleniowego w woj. dolnośląskim, lubuskim,
opolskim, zachodniopomorskim lub wielkopolskim do organizacji
spotkań przygotowawczych dla nauczycieli
w projekcie „ Z Małej Szkoły w Wielki Świat” , współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL- Priorytet III, Działanie 3.3.4
Od środka oczekujemy zapewnienia:
min. 60 miejsc noclegowych z pełnym wyżywieniem w terminie od 27 czerwca
do 13 lipca 2010 r. Szkolenie będzie trwało 5 dni (w tym 4 noclegi). Pobyt
grupy od obiadu pierwszego dnia do obiadu piątego dnia,
min. 3 sale warsztatowe do zajęć w grupach na ok. 20 osób – planowane
wykorzystanie sal to 8 godz. /dobę
jednej Sali umożliwiającej plenarne spotkanie wszystkich uczestników.
Wskazana lokalizacja ośrodka niedaleko stolicy województwa.
Przewidujemy 3 warianty ilościowe dla:
a) 60 os. + 3 sale do zajęć w gr. ok. 25 osób + dostęp na początku i na końcu
szkolenia do 1 dużej sali dla całej grupy
b) 110 os. + 5 sal do zajęć w gr. ok. 25 osób + dostęp na początku i na końcu
szkolenia do 1 dużej sali dla całej grupy
c) 180 os. + 7 sal do zajęć w gr. ok. 25 osób + dostęp na początku i na końcu
szkolenia do 1 dużej sali dla całej grupy
W przypadku braku dogodnego dojazdu dla uczestników prosimy o uwzględnienie
w ofercie kosztów wynajęcia środków transportu dla grup, które będą dojeżdżać
pociągiem do miejscowości stanowiącej węzeł kolejowy województwa tj. np.
Wrocław, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Szczecin,. Poznań.
Oferta powinna zawierać:
1) uśredniony koszt noclegu na osobę (dla wybranego wariantu)
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2) uśredniony koszt pełnego wyżywienia dziennego na osobę + kawa, herbata
w czasie przerw szkoleniowych (dla wybranego wariantu)
3) koszt wynajmu sal za godz. zajęć (dla wybranego wariantu)
4) podanie wolnych terminów w określonym przedziale czasu (27.06-13.07.10r)
5) łączną kwotę oferty dla wybranego wariantu
Oferty zawierające cenę brutto wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów należy
przesłać na adres biura lub na email: malaszkola@fala.edu.pl do 12 kwietnia 2010r
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