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Wąchock, dn. 08 lipca 2009 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS/POKL/00/2009 
 

1. Zamawiający 
Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący projekt pod 
nazwą: „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej  
 

2. Przedmiot zamówienia 
 

Oferta cenowa na wykonanie usług:  

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci” dla 3 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci”  

dla 9 osób 

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Ogrodnik” dla 4 osób  

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Bukieciarz” dla 2 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E” dla 4 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Spawanie metodą MIG-MAG” dla 3 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Spawanie metodą TIG-TAG” dla 3 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 5 osób 

- przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa komputera” dla 5 osób 

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Pilarz-drwal” dla 2 osób 

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Dietetyk” dla 1 osoby 

 
3. Termin realizacji zamówienia 

 
4. Kryteria wyboru oferty: 100 proc. cena.  

 
5. Inne istotne warunki zamówienia 

 

1. Kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i/lub certyfikat potwierdzający zdobycie nowych 
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kwalifikacji zawodowych. 

2. W cenę należy wliczyć koszty wyżywienia i materiałów szkoleniowych.  

Dopuszcza się możliwość przedstawienia różnych wariantów oferty cenowej na przedmiot zamówienia z 

wyodrębnieniem części składowych zawartych w cenie (np. ilość godzin, w których uczestniczy kursant, 

cena przypadająca na jednego kursanta itp.)  

Preferowany termin realizacji usługi w przedziale czasowym od 01 sierpnia 2009 roku.  Dopuszcza się 
możliwości zaproponowania własnego terminu realizacji usługi. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty. 
 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 
 
Oferty można składać w następujący sposób: 

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ops.wachock@op.pl lub 
2. faxem: 041 273 61 42 lub 
3. drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku;  

ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.    
 
Oferty należy składać do: 21 lipca 2009 r., godz. 15.00. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych 
i zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mgopswachock.pl 
 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 
 
Imię i nazwisko: Malwina Skrzyniarz 
Tel. 665-762-585 
E-mail: malwina.skrzyniarz@op.pl 

 
 
 

.................................................................... 
                                                                                            (data, podpis kierownika jednostki )  
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WZÓR OFERTY 
do Regulaminu wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w ramach projektu 
 
 
…………………………… 
pieczątka oferenta                                                                                                                             .............................. 
          data 

                                                     
OFERTA 

 
Do  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wąchocku 
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock 
Fax 041 273 61 42 
E-mail: ops.wachock@op.pl 

 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr……………… dotyczące zamówienia  
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(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 upoważnionej 

 


