ZAPYTANIE CENOWE W FORMIE ROZEZNANIA
RYNKU NA: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ
WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU „MOBILNI
RODZICE. WARSZTATY CHUSTOWANIA”
wtorek, 22 października 2014
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie w związku z realizacją projektu „GPS dla
rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego , Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie”, Poddziałanie
6.1.1 IN „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
przeprowadza zapytanie cenowe w formie rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć
warsztatowych z zakresu „Mobilni rodzice. Warsztaty chustowania”.
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
ul. Kościuszki 3
72-022 Nowe Warpno
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu
„Mobilni rodzice. Warsztaty chustowania”.
dla beneficjentek projektu „GPS dla rodziny” uczestniczących w spotkaniach
organizowanych w „Kawiarence dla mam” w Tanowie
2.1. Liczba uczestniczek: do 15 beneficjentek zakwalifikowanych przez Zamawiającego do
udziału w ramach projektu „GPS dla rodziny”
2.2. Wymiar czasowy zajęć: przewidziane jest 1 spotkanie trwające 60 minut; w przypadku
dużego zainteresowania uczestniczek tematyką warsztatu istnieje możliwość
przeprowadzenia kolejnych zajęć
2.3. Zlecający zapewnia miejsce zajęć w Domu Dziecka w Tanowie, przy ul. Szczecińskiej 2,
72-004 Tanowo
3. Termin wykonania zamówienia do uzgodnienia
4. Opis sposobu przygotowania oferty
4.1. Oferent powinien stworzyć ofertę cenową na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego. Oferowana cena powinna
zawierać wszystkie koszty
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4.2. Oferent powinien posiadać kwalifikacje uprawniające go do przeprowadzenia zajęć z
w/w zagadnień
4.3. Oferta powinna być: napisana w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, powinna być własnoręcznie podpisana
przez oferenta
5. Termin składania ofert:
5.1. Ofertę należy złożyć do 28.10.2014 r. do godz. 09:00 e-mailowo, pocztą, kurierem lub
osobiście do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych
poniżej.
6. Miejsce składania ofert:
6.1. Ofertę należy złożyć e-mailowo, pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby
Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie
ul. Kościuszki 3
72-022 Nowe Warpno
Tel. 091-312-97-06
e-mail: ops.at@wp.pl
7. Informacje dotyczące wyboru oferty:
7.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
7.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza,
czyli będzie miała najniższą cenę
8. Dodatkowe informacje:
8.1. Dodatkowych informacji udziela Anna Twarowska pod numerem telefonu 660-519-173
9. Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Autor: Anna Twarowska
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