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Projekt systemowy pn. „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa””
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2013
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem
ofertowym na zorganizowanie 3 - dniowego wyjazdu edukacyjno - integracyjnego
z warsztatami – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” w ramach realizacji przez
Gminę Gózd/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe projektu pn „Reintegracja
społeczna i zawodowa „Szansa”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goździe
ul. Radomska 34, 26-634 Gózd
tel/fax /48/320 20 96
2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie 3 - dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego
z warsztatami – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” (zajęcia teoretyczne
i praktyczne) do miejscowości Kraków - Wieliczka – Zakopane i okolice w miesiącu czerwcu
2013r. (sobota, niedziela, poniedziałek) dla 11 uczestników projektu i 2 pracowników
socjalnych realizujących projekt
3. Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca zapewnia dojazd z GOPS w Goździe do miejsca docelowego i z powrotem,
noclegi, całodzienne wyżywienie - 3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje (pierwsze śniadanie
w trakcie przejazdu do Zakopanego oraz ostatnia kolacja w drodze powrotnej do Gozdu),
przeprowadzenie warsztatów z trenerem (w miejscu dostosowanym do prowadzenia zajęć)
oraz wszelkie bilety i wejściówki itp. Wyjazd ma obejmować: zakwaterowanie
w miejscowości Zakopane (w pokojach 2 - 3 osobowych z łazienkami) ponadto zwiedzanie
z przewodnikiem miasta Krakowa, Zakopanego i okolic oraz Kopalni Soli w Wieliczce.
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury, po wykonaniu usługi
i sporządzeniu pisemnego protokołu odbioru zadania w terminie nie dłuższym niż
31.12.2013r.
Do oferty należy dołączyć:
— kopie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i rejestru instytucji
szkoleniowych,
— program wyjazdu z uwzględnieniem warsztatów – „Trening kompetencji i umiejętności
społecznych” w ilości 12 godzin i harmonogramem zajęć,
— program zajęć warsztatowych,
— kompetencje kadry,
Wykonawca zobowiązuje się do:
—
—
—
—

dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
przekazania Zamawiającemu po zakończeniu wyjazdu dokumentacji szkoleniowej,
przeprowadzenie ewaluacji warsztatów szkoleniowych,

— wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
— stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia
obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt
systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej
www.mazowia.eu.
— informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji
Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
— przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia
31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz
do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu
archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.
4. Termin realizacji: czerwiec 2013r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
5. Kryteria oceny oferty:
50% cena,
50% atrakcyjność wyjazdu i programu szkoleniowego
Dopuszcza się możliwość negocjacji.
Złożenie oferty i dokumentów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w w/w dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia jedynie oferenta, który złożył
najkorzystniejszą ofertę na wykonanie usługi. Na temat rozpatrzonych ofert
zainteresowanym Zamawiający udziela wszelkich informacji telefonicznie. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Oferty
bez wymaganych załączników, nie odpowiadające przedmiotowi zamówienia lub złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” w języku polskim, w formie
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis „oferta
na zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-integracyjnego”. Ofertę można złożyć osobiście
lub przesłać pocztą.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Goździe
ul. Radomska 7
26-634 Gózd
Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2013r. godz. 1200

WÓJT GMINY GÓZD
Adam Jabłoński
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Dnia …………………………………….
(imię i nazwisko lub pieczątka oferenta)

OFERTA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Radomska 34
26-634 Gózd
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) a dotyczącego:
zorganizowania 3 - dniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego z warsztatami – „Trening
kompetencji i umiejętności społecznych” (zajęcia teoretyczne i praktyczne) do miejscowości
Kraków – Wieliczka - Zakopane i okolice w miesiącu czerwcu 2013r. (sobota, niedziela,
poniedziałek) dla 11 uczestników projektu i 2 pracowników socjalnych realizujących projekt
Składam/y ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę netto ……………………………….zł.
Obowiązujący podatek VAT …………..% …………………….………………………..……..…zł.
Cena brutto …………………………………………………………………………………………………zł.
Słownie: ……………………………………………………………………………..……………………………...………
.........................................................................................................................................
2. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
3. Oświadczam/y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP…………………………….……, ponadto oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję/my się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
……………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)

