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Sucha Beskidzka, 22.03.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny 

usługi. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b, 

34-200 Sucha Beskidzka. 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: 

- Magdalena Radwan tel. 033 874 40 31 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 b.  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 
uczestników projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej ” Projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
grupy docelowe: 

1. 23 osoby niepełnosprawne (osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem 

społecznym (bezrobotne, bierne zawodowo). Dominujące schorzenia to: dyskopatie, zwyrodnienia, 

zaburzenia neurologiczne, padaczka, choroby układu krążenia, układu oddechowego, nerwice, 

depresje.  

Dla powyższej grupy planuje się przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych,  którego 
celem jest  budowa i  rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zawodowej 
- 24 godzin lekcyjnych (8 godzin lekcyjnych dziennie +2 przerwy kawowe po 15 min i 1 przerwa  obiadowa 30  
minutowa = 7 godzin zegarowych). 
 

2. 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej kończące 18- sty rok życia. 

Dla powyższej grupy planuje się przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych,  którego 
celem jest  budowa i  rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zawodowej 
- 24 godzin lekcyjnych (8 godzin lekcyjnych dziennie +2 przerwy kawowe po 15 min i 1 przerwa  obiadowa 30  
minutowa = 7 godzin zegarowych). 
 
 Przewidywany termin realizacji zamówienia:  

Zajęcia powinny rozpocząć się i zakończyć w miesiącu kwietniu. 
Planowane terminy : 
05.04.2016-07.04.2016 – godziny od 12 do 19 – grupa 7 osobowa wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej  
12.04.2016-14.04.2016 –godziny  od  8 do 15- grupa 8 osobowa 
19.04.2016-21.04.2016 –godziny  od  8 do 15- grupa 8 osobowa  
26.04.2016-28.04.2016 –godziny  od  8 do 15- grupa 7 osobowa 
 
Miejsce realizacji zamówienia. 
Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia zajęć. Zajęcia będą odbywać się w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. 

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia 

w dniach: 05.04.2016 r.- 07.04.2016 r.; 12.04.2016 r. – 14.04.2016 r.; 19.04.2016 r. – 21.04.2016 r.; 26.04.2016 

r.- 28.04.2016 r. 
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5. Okres gwarancji: nie dotyczy 

6. Warunki płatności 

Faktura Vat 

7. Inne istotne warunki zamówienia 

    Kryteria wyboru oferty – cena 100% 

8. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć w formie: 

pisemnej (osobiście w siedzibie PCPR w Suchej Beskidzkiej – dziennik podawczy, listownie na adres: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka), w nieprzejrzystej kopercie.  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także adnotację:  

Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu  

„Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” 

8.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za  całość zamówienia. 

8.3. Ofertę na załączonym druku (zał. Nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 30.03.2016 r., do godz. 10.00.
 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym druku niż wysłany do wykonawcy pod warunkiem, że 

zawiera ona elementy składowe zawarte w druku oferty. 

8.4. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

8.5. Okres związania ofertą: 30 dni 

9. Do oferty należy załączyć: 

a) formularz ofertowy (Załącznik nr 1); 

b) dokumenty poświadczające wykształcenie osoby/osób wykonujących trening; 

c) inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia osoby/osób 

wykonujących trening; 

d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (Załącznik nr 2) 

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją 

(Załącznik nr 3). 

 

 

                                                                                                                            Krzysztof Cieżak  

Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej 

 (pieczęć i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych/?on=22.03.2016
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Załącznik nr 1 

 OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .................... dotyczące zamówienia publicznego realizowanego 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych związane z: 

przeprowadzeniem treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Aktywizacja 

społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.  

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ............................ zł 

obowiązujący podatek VAT ........................... % ............................ zł 

cena brutto ....................……….zł 

(słownie ........................................................................................................................) 

Stawka za 1 godzinę lekcyjną brutto:…………………………… zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

Załączniki: 

1. .................... 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 
 
 

................................................ 
(miejscowość i data) 

................................................... 
                 (nazwisko i imię) 
 
.................................................. 
               (adres zamieszkania) 
 
................................................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że: 
nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

 
 
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" – 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.  zm.). 
 
 
 
 
                                                                                                                                   ........................................................... 

 (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.) 

 

 

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

             ( miejscowość, data )       ( podpis ) 
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