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OPS –POKL4081/7/2010

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami) informuję o realizowaniu postępowania,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług.
1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach Bramurze .
2. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia:
,, Kucharz małej gastronomii ”dla 10 osób będących
podopiecznymi OPS Płoniawy-Bramura w ramach realizacji
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Termin realizacji zamówienia : lipiec - wrzesień 2010 r. (termin może ulec zmianie)
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia : nie ma.
6. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.
 Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 Oferent złoży dokument poświadczający uprawnienia do szkolenia z zakresu
będącego
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego: KRS, wpis do
ewidencji działalności gospodarczej.
 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na
kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe- Kucharz małej gastronomii”.
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 Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 6, pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 06-210 Płoniawy-Bramura, lub pocztą elektroniczną
na adres socjalni.ploniawy@gmail.com .
7. Termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 08.07.2010r. do godz. 1600.

Z poważaniem
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska
02.07.2010r. osoba prowadząca sprawę.
Asystent projektu
Elżbieta Oleś
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu ,,Kucharz małej
gastronomii” dla 10 osób w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warunki szkolenia:(w cenie szkolenia)
1. Miejsce szkolenia: wynajęcie sali z zapleczem technicznym przez realizatora na terenie
gminy Płoniawy –Bramura.
2. Czas trwania szkolenia : m-c lipiec, sierpień, wrzesień 2010r. obejmującego 140 godzin
zajęć dydaktycznych, z czego 50 godzin będzie prowadzonych metodą wykładową ,zaś 90
godzin będą to zajęcia praktyczne.
3. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem.
4. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowo-dydaktyczne niezbędne do prowadzenia
szkolenia
5.Wykonawca zobowiązuje się dokonać monitoringu i ewaluacji szkolenia, oraz
przedstawienia raportów Zamawiającemu.
6. Wykonawca ubezpieczy Uczestników na czas realizacji szkolenia.
7. Wykonawca prowadzi dziennik edukacyjny zawierający wymiar godzin i tematy zajęć.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego prowadzenia listy obecności uczestników
szkolenia z każdego dnia szkolenia, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
przedstawi zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.
9. Wydanie zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.
10.Rejestr wydanych zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia
oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem w
terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
• Biuro Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach- Bramurze.
06-210 Płoniawy-Bramura (29) 7178-962
•www.ploniawy-bramura.pl /e-mail: socjalni.ploniawy@gmail.com•
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11. Przedstawienie harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem
umowy.

Tematyka szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności oraz uzyskanie
uprawnień w zawodzie ,Kucharz małej gastronomii” obejmującego 140 godzin zajęć
dydaktycznych ,z czego 50 godzin będzie prowadzonych metodą wykładową, zaś 90 godzin
będą to zajęcia praktyczne.

Zamawiający:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Krukowska

Sprawę prowadzi:
Asystent projektu
Elżbieta Oleś
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…………………………….
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 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami), a
dotyczącego:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wpisać przedmiot zamówienia)
Składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na cenę netto ………………………………… zł.
Obowiązujący podatek VAT ……% …………………………………………………. zł.
Cenę brutto ……………………………………………………………………………… zł.
Słownie:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w tym (dotyczy robót budowlanych):
stawka roboczogodziny kosztorysowej netto ………………… zł/r-g,
narzut kosztów pośrednich (Kp) ………………………. ……% od R i S,
narzut kosztów zysku (Z) ………… ……% od R+Kp(R),S+Kp(S).
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,
warunki.
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Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP………………………………..

………………………………………
podpis osoby upoważnionej
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