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Zapytanie ofertowe nr 4/2016 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Długa 6 
32-641 Przeciszów 
Tel. 33 8413-280          
    
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu 

„Nowe lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
- makijaż i wizaż dla 6 osób 
- malowanie wnętrz dla 2 osób 
- florystyka dla 2 osób 
- opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych dzieci dla 2 osób  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przeprowadzenie w/w kursów zawodowych dla 12 osób na terenie gminy Przeciszów (liczba 
godzin poszczególnych kursów dostosowana do wymogów otrzymania certyfikatu) 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały pomocnicze  
z których korzystał w trakcie przeprowadzania szkoleń 

4. Wszelkie materiały z których korzystać będzie zleceniobiorca, a także miejsce w którym będzie 
przeprowadzone szkolenie zostanie przez niego opatrzone wymaganymi logami 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: lipiec/sierpień 2016 rok    
 
 
IV. WYMAGANIA WOBEC ZLECENIOBIORCY 
Wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania szkoleń  
z poszczególnych kursów. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

gops_przeciszow@op.pl , faksem na nr: 33 8413280, poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: 32-641 Przeciszów, ul. Długa 6 do dnia 20.07.2016 roku wraz z załączoną 
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
oferty.  

 



 

 
 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przeciszowie oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.gopsprzeciszow.pl 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gopsprzeciszow.pl 
 
VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 

1. Wypełniony formularz ofertowy 
2. Potwierdzenie wymaganych kwalifikacji 
3. CV 
4. Oświadczenie o niekaralności 
5. Oświadczenie o naliczaniu składek na ubezpieczenie 

 
VII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny za 
poszczególne kursy: 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.gopsprzeciszow.pl 
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Teresa Gałuszka pod numerem telefonu 33 8413-280 oraz 
adresem email: gops_przeciszow@op.pl 

 
X. ZAŁĄCZNIKI 
      Wzór formularza ofertowego. 

 

 

 
 

KIEROWNIK 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Przeciszowie 
(-) mgr Anna Kot 
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