קול קורא לאיתור מדריכים מקצועיים להפעלה ולימוד סדנאות לעבודה בזכוכית
החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן" :החברה") מעוניינת באיתור מדריכים מקצועיים להפעלה ולימוד
סדנאות לעבודה בזכוכית כחלק מהמרכז לשילוב אומניות בעכו.
 .1הצעות יוגשו ע"י מדריכים בעלי ידע ,ניסיון ויכולות המסוגלים להפעיל את המערך הלימודי
לעבודה בזכוכית  .במרכז לשילוב אומנויות שבעכו .
 .2אין בהזמנה הגדרה לסוג הדרכה מסוים אלא לאפשרות שהמדריך יוכל לתת מגוון אפשרויות
להדרכה ולימוד בעבודה בזכוכית .
 2.1תחום התוכן באומנות פלסטית של עבודה בזכוכית הינו רחב ומגוון ועל המציע לאפשר מגוון
אפשרויות .
 2.2רעיונות חדשים ,יצרתים ומקוריים .ההצעה יכולה להיות רעיונית אולם על המציע להוכיח
ישימות לביצוע ויכלול בהצעתו תכנית מסודרת ומובנית של לימוד והדרכה .
 .3הצעת המציע תכלול את הפרטים הנ"ל:
 3.1מידע על המציע:
• מציע יחיד :מידע מלא על המציע לרבות צילום תעודת זהות ,כתובת ,פקס ,נייד.
• מציע שהינו תאגיד :יש לצרף תעודת התאגדות מקורית /נאמן למקור .פלט מעודכן מרשם
החברות ואישור עו"ד בדבר זכויות חתימה.
3.2
3.3
3.4
3.5

על המציע להיות בעל ניסיון ,ידע ויכולת מוכחת בהדרכה ,לימוד ויכולת מוכחת מקצועית
בתחום .
פירוט מלא של מהות התוכן המוצע להדרכה ( הקורסים).
פירוט שעות וימי העברת הקורסים המוצעים.
על המציע להיות בעל חשבונית עוסק מורשה /פטור /חברה בע"מ.

 .4הגשת הצעה במסגרת הזמנה זו פירושה כי המציע הבין את מהות ההזמנה ,הסכים לכלל תנאיה וכי
בטרם הגיש את הצעתו קיבל את מלוא המידע ,בדק את הנתונים ,הפרטים והעובדות הרלבנטיות
ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט או תנאי כלשהו של בקשה זו ,על
כל חלקיה ופרטיה.
 .5כל ההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה תחולנה על המציע בלבד ובשום מקרה לא יהיה המציע זכאי
להחזר ו/או לפיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שנגרמו ,אם ייגרמו ,בקשר להצעה ו/או
להכנתה ו/או הגשתה.
 .6החברה תהיה רשאית לדרוש מידע נוסף והבהרות לרבות מסמכים מכל מציע לבקשה זו.
 .7בכפוף להוראות כל דין החברה תהא רשאית להתקשר עם מי מהמצעים כראות עיניה ולפי שיקול
דעת ה הבלעדי ו/או לקבל הצעה במסגרת קול קורא אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או
טכניות מסוימות.
 .8החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בהליך זה ובנספחיו לרבות
בכל תנאי מתנאיו ובמועדי הגשת הצעות .השינוי או התיקון ככל שיהיו ייכרך בכתב ויפורסם
באתר האינטרנט של החברה בכתובת  . WWW.akkoct.co.ilבאחריות המציעים להתעדכן
מפעם לפעם באתר האינטרנט ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.

 .9החברה רשאית לנהל מו"מ עם גופים שונים במקביל להליך קול קורא ,רשאית שלא לקבל כל הצעה
ורשאית שהצעת מיזם תשתמש בסיס למכרז עתידי.
 .10גורמים המעוניינים להשיב להזמנה זו ,יגישו את המענה להזמנה ,לתיבת דוא"ל של הח"מ maor-
 b@akko.muni.ilבאמצעות הטופס המצורף להזמנה זו כנספח א' וזאת לא יאוחר מיום
 27.2.20120עד השעה .14:00
בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין "קול קורא לאיתור מדריכים
מקצועיים להפעלה ולימוד סדנאות לעבודה בזכוכית".
 .11המציעים רשאים להפנות שאלותיהם בכתב בלבד באמצעות מייל " maor-b@akko.muni.il
עד לתאריך  24.2.2020עד השעה  12:00מענה לשאלות יינתן בכתב בלבד ויתפרסם באתר החברה.
.

בכבוד רב,
מאור בנזינו
מנהל אגף תרבות

טופס הגשת הצעה

כנספח א'

קול קורא לקבלת רעיונות והצעות

למדריכים מקצועיים להפעלה ולימוד סדנאות לעבודה בזכוכית
שם המציע _______________________________:ת.ז /.ח.פ* מס' עוסק____________________ :
כתובת______________________________________________________________________:
איש קשר  ,___________________________________ :טל',__________________________ :
פקס ______________________________________________:דוא"ל.__________________:
תיאור הניסיון המקצועי בעבר ( :ניתן לצרף מכתב מלווה /קורות חיים ותעודות)

התוכן המוצע של הקורסים  /הסדנאות:

שעות וימים מוצעים להפעלת הסדנאות /קורסים :

פירוט עלויות כספיות ( ככל ומדובר בהצעה הכוללת מס' קורסים נא למלא את השורות בהתאם):
 .1העלות המבוקשת לקורס __________________מס מפגשים ______.
 .2העלות המבוקשת לקורס __________________מס מפגשים ______.
 .3העלות המבוקשת לקורס __________________מס מפגשים ______.
תאריך___________________:
חתימת המציע________________________:

