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Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ramach uproszczonej procedury rozeznania rynku, realizowanej
poza przepisami ustawy, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert w celu
dokonania wyboru wykonawcy szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (IV)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1. „Operator koparki kl. III" dla 1 osoby
Warunki realizacji szkolenia
2. „Prawo jazdy kat. C" dla 1 osoby
Warunki realizacji szkolenia
Zgodnie z art. 40 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) ww. szkolenia powinny być realizowane w formie kursu
według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem należy w terminie do dnia 05.03.2021 r. do
godz. 12.00 dostarczyć ( osobiście, drogą pocztową, elektroniczną - mturowiecka@pupplonsk.org.pl lub
Faksem - nr fax 23 662 37 56) ofertę szkoleniową według załączonego wzoru – Formularz oferty
szkoleniowej.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie rozpatrzenia
ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.
Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i
sposobów wprowadzenia usług pracy (Dz. U. z dnia 14 maja 2014 r. poz. 667).
Oferty niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
W przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną o
takiej samej tematyce, w okresie 3 miesięcy od dnia wyboru instytucji szkolącej, możliwe będzie
wykorzystanie wcześniej wybranej oferty bez ponownego rozeznania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego tel. 23 662 37 56 wew.
276.

https://plonsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

1/1

