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ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 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. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup 15 szt. voucherów o 

nominale 196 zł na usługi fryzjersko - kosmetyczne, służące poprawie własnego wizerunku, 

podniesieniu samooceny, pewności siebie  i  usamodzielnieniu  się klienta pomocy 

społecznej. Vouchery są  przeznaczone dla 13 kobiet i 2 mężczyzn uczestniczących w 

projekcie „Nowa szansa”. 

Prosimy o podanie cen brutto niżej wymienionych usług fryzjersko - kosmetycznych: 

 

Lp. Opis usługi 

 
Cena jednostkowa 

brutto wykonania 

jednej usługi 

1. Strzyżenie włosów damskie  

2. Strzyżenie włosów męskie  

3. Modelowanie włosów   

4. Farbowanie włosów  

5. Regeneracja zniszczonych włosów  

6. Balejaż (2 kolory)  

7. Trwała ondulacja  

8. Układanie włosów  

9. Mycie + strzyżenie  damskie  
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10. Mycie + strzyżenie  męskie  

11. Mycie + strzyżenie+ modelowanie  

12. Maseczka oczyszczająca na twarz  

13. Maseczka nawilżająca na twarz  

14. Manicure hybrydowy  

15. Pedicure  

RAZEM – podsumowanie pozycji od 1-15  
 

 

2. Termin realizacji: od 19.11.2014 r.  do max dnia 15.12.2014 r.  

3. Miejsce realizacji: powiat  kutnowski 

4. Kryterium wyboru: cena jest jedynym kryterium wyboru 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy , który zaoferuje najniższe ceny 

jednostkowe usług fryzjerskich i kosmetycznych. Wszystkie ceny (brutto) –  należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena  (brutto) usług 

fryzjerskich i kosmetycznych należ podać w PLN cyfrowo dla każdej usługi osobno. 

Ceną oferty (brutto) jest  podsumowanie cen jednostkowych brutto wymienionych 

w wykazie usług fryzjersko - kosmetycznych. 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w okresie 

obowiązywania umowy. 

Po ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z 

wybranym Wykonawcą. 

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 Pzp). 

Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego lub usługą pocztową do dnia 7 

listopad 2014 roku do godz. 13
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: ................................................................................................................................. 

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

Lp. Opis usługi 

 
Cena jednostkowa 

brutto wykonania 

jednej usługi 

1. Strzyżenie włosów damskie  

2. Strzyżenie włosów męskie  

3. Modelowanie włosów   

4. Farbowanie włosów  

5. Regeneracja zniszczonych włosów  

6. Balejaż (2 kolory)  

7. Trwała ondulacja  

8. Układanie włosów  
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9. Mycie + strzyżenie  damskie  

10. Mycie + strzyżenie  męskie  

11. Mycie + strzyżenie+ modelowanie  

12. Maseczka oczyszczająca na twarz  

13. Maseczka nawilżająca na twarz  

14. Manicure hybrydowy  

15. Pedicure  

RAZEM – podsumowanie pozycji od 1-15  
 

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 

 


