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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zmianami). 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych 

Ostrowach; Wołodrza 7; 99 – 350  Ostrowy, Tel. (24) 356 15 75,  

REGON: 610006068, NIP: 7752356341 

Zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

na niżej opisany przedmiot zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie 16 godzin zajęć dydaktycznych w 

zakresie treningu dotyczącego planowania budżetu domowego dla 23 osób. 

Program treningu powinien obejmować:  
1.Istota budżetu domowego,  

2. Dlaczego zarządzać budżetem,  

3. Tworzenie budżetu domowego,  

4. Zarządzanie budżetem domowym,  

5. Kontrola wydatków,  

6. Okazjonalne wydatki,  

7. Realne koszty zakupów,  

8. Efektywne oszczędzanie,  

9. Deficyt budżetu domowego,  

10. Oszczędzanie na zakupach i rachunkach za media.  

 

Wykonawca na czas trwania warsztatów  zobowiązany jest: 

 przeprowadzić trening dotyczący planowania budżetu domowego” od poniedziałku do 

piątku w ilości maksymalnie 4 godzin zajęć dydaktycznych  dziennie z zapewnieniem 

przynajmniej jednej przerwy w trakcie której będzie serwis kawowy (kawa, herbata, 

cukier, słodka bułka dla każdego uczestnika). 
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 Zapewnić odpowiednio wyposażoną salę dydaktyczną, adekwatną dla grupy 23 osób, 

z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika szkolenia z odpowiednim  

oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką oraz spełniającą wszystkie wymogi 

określone przepisami z zakresu BHP. W sytuacji , gdy sala wykładowa znajdować się 

będzie poza terenem gminy Nowe Ostrowy Wykonawca musi zapewnić dowóz do i z 

miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania uczestnikom projektu na własny koszt i 

własnym transportem. 

 dostarczyć komplet materiałów szkoleniowych Zamawiającemu; 

 zapewnić warunki zgodnie z przepisami BHP w trakcie trwania warsztatów. 

 prowadzić dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego treningu                               

a po zakończeniu dostarczyć płytę do Zamawiającego; 

 ubezpieczyć uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w koszcie warsztatów. 

 informować o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez 

zamieszczenie w dokumentacji kursowej informacji o udziale Unii Europejskiej,                      

a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006) oraz  

Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady 

wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1                      

z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  

 przekazać na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów Zamawiającemu oraz uczestnikom 

projektu harmonogram realizowanych zajęć. 

 prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z pracownikami 

projektu „Nowa szansa”. 

3. Termin realizacji: od 18.05.2015 r. do 29.05.2015 r. 

4. Kryterium wyboru: cena jest jedynym kryterium wyboru 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która będzie miała najniższą cenę.  
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5. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” )załącznik nr 3 do 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 

określonej  w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

           Wraz ze złożoną ofertą Zamawiający wymaga złożenia: 

 dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania przedmiotu zamówienia ,   

 posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia 

  oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i  informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

6. Termin złożenia oferty : 

Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego lub usługą pocztową do dnia 08 

maja  2015 roku do godz. 14
00

.  
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 

Pzp 
 

pieczątka oferenta                                                                               dnia.............................. 

 

 

 

                                                          OFERTA 

 
Do  

nazwa jednostki 

 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zmianami), a dotyczącego: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
(wpisać przedmiot zamówienia ) 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł. 

Cena brutto .........................................................................................................................zł. 

Słownie: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

      

 

                                                                              ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby 
 

 

 

 

 


