Brežice, 10. 7. 2020

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Vabimo Vas, da podate ponudbo za izvedbo storitve oz. delavnice »Predstavitev projekta z
izdelavo dinamič ne spletne strani in promocija na družbenih omrežjih za projekt MI! – mladinski
inkubator«.

PREDMET NAROČ ILA:
Predmet naroč ila je strošek izdelave ali nadgradnje spletnih strani (5.2) za izvedbo vseh
potrebnih storitev za »Predstavitev projekta z izdelavo dinamič ne spletne strani in promocijo
na družbenih omrežjih za projekt MI! – mladinski inkubator«

Ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa dela iz popisa del.
Upoštevane bodo samo popolno oddane ponudbe (izpolnjen obrazec 1 in 2).

KONTAKTNI PODATKI NAROČ NIKA:
Tel.: +386 (0)5 90 837 94
Email: mi@zptm.si
Nejc Vrešak, vodja projekta MI!
ali
Tel.: +386 (0)5 90 837 94
Email: mateja.gerjevic@zptm.si
Matejka Gerjevič, direktorica
ROK IN NAČ IN PREDLOŽITVE TER VSEBINA PONUDBE:
1. Rok: 17. 7. 2020 do 12.00 ure
2. Nač in:
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Ponudbe pošljite na izpolnjenih in podpisanih obrazcih na elektronski naslov mi@zptm.si ali
dostavite osebno na naslov: ZPTM Brežice, Gubč eva 10a, 8250 Brežice.

3. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane dokumente:
a) OBRAZEC-1 – podatki o ponudniku
b) OBRAZEC-2 - ponudbena cena
ODPIRANJE PONUDB: Odpiranje ne bo javno.

Fiksnost cen
Ponudbene cene so fiksne in dokonč ne do zaključ ka izvedbe javnega naroč ila. Ponudnik ni
upravič en do podražitev.
Nač in izvedbe plač ila
Naroč nik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plač al na podlagi potrjenih e-rač unov in
pogojev navedenih v pogodbi.

MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA

Ponujena cena 100%
Ponudnik z najnižjo skupno fiksno ceno bo zbran za izvedbo del. Naročnik lahko pred pričetkom
opravljanja dela, brez razloga prekine pogodbo o sodelovanju.

Pripravil:

Odgovorna oseba:

Nejc Vrešak

Matejka Gerjevič , mag. posl. ved

Vodja projekta MI!

Direktorica ZPTM Brežice

Priloge:
-

Obrazec-1

-

Obrazec-2

-

Vsebinski opis/namen aktivnosti
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NAVODILA ZA STORITVE V SKLOPU PREDMETNEGA NAROČILA »Predstavitev projekta
z izdelavo dinamič ne spletne strani in promocija na družbenih omrežjih za projekt MI! –
mladinski inkubator.«
Informacije o projektu
MI! – mladinski inkubator omogoč a mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno
državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela.
Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odloč itev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu
„Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področ ju mladine:
Strategija na področ ju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj
mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktič nega dela. Razvit program
bo za mlade vključ ujoč , omogoč al bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega
dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključ ili
vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).
Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključ evali v družbo, krepili svoje
kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost,
se uč ili nač rtovanja, sprejemanja odloč itev in krepili številne druge državljanske in socialne
kompetence. Z vključ evanjem bomo krepili mladinskih prostor, saj bomo preko tega raznim
skupinam mladih omogoč ili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na
potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi
organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključ ujejo mlade.
Posebni cilji, ki jih bomo dosegli v roku 2 let (1.2.2020–15.9.2021):
1. analiza kariernih odloč itev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje
mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;
2. izdelava strategije na področ ju mladih in mladinske politike v regiji;
3. vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na potrebe mladih
in trga dela v regiji;
4. redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega inkubatorja v okviru že
ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega podjetja (nadgradnja predhodnega projekta
Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PIMP) in povezovanje z deležniki;
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5. ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje trajnosti
projektnih rezultatov.
Rezultati projekta:
1. vključ itev vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje;
2. zaposlitev 65 % od 39 mladih oz. 25 mladih (od 15 do 29 let) v mladinskem sektorju ali drugje;
3. analiza kariernih odloč itev v mladinskem kontekstu, zbrane v gradivu „Življenje mladih
in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”;
4. dokument Strategija na področ ju mladih in mladinske politike v regiji;
5. program usposabljanj mladinskega inkubatorja.

Vsebinski opis/namen aktivnosti naročila »Predstavitev projekta z izdelavo dinamič ne spletne
strani in promocija na družbenih omrežjih za projekt MI! – mladinski inkubator«.
AKTIVNOSTI

Vsebinski opis/namen aktivnosti

Predstavitev projekta z
izdelavo dinamič ne
spletne strani in promocija
na družbenih omrežjih (15
objav) za projekt MI! –
mladinski inkubator.

Vsa gradiva oziroma izdelke mora ponudnik obvezno označiti skladno z navodili organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin za sredstva evropske kohezijske politike. Vir in
podrobnejše informacije za delo na spletni povezavi: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
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OBRAZEC-1

Ponudnik:

_____________________________________________________

Naroč nik:

ZPTM Brežice, Gubč eva 10a, 8250 Brežice

PODATKI PONUDNIKA

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izvedbo vseh potrebnih storitev za »Izdelava in
nadgradnja spletne strani za projekt MI! – mladinski inkubator« se prijavljamo na vaše povabilo
in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka transakcijskega rač una:
Matič na številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obvešč anje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obvešč anje:

Datum: ____________________ Žig

Podpis ponudnika:
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OBRAZEC-2
POPIS DEL:

Ponudba za izvedbo naroč ila delavnice »Predstavitev projekta z izdelavo dinamič ne spletne
strani in promocija na družbenih omrežjih za projekt MI! – mladinski inkubator«.

AKTIVNOSTI oz. namen
delavnice

CENA BREZ DDV

CENA Z DDV

Predstavitev projekta z
izdelavo dinamič ne
spletne strani in promocija
na družbenih omrežjih za
projekt MI! – mladinski
inkubator za leto 2020.

PONUJENA CENA SKUPAJ: __________brez DDV
PONUJENA CENA SKUPAJ: __________z DDV

Cene so fiksne za ves č as trajanja pogodbe.
V ponujeni ceni so zajeta vsa potrebna opravila.

Datum: ______________________

Žig

Podpis ponudnika:
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