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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

ul. Parkowa 22 09-500 Gostynin    

 

 

  W związku z realizacją  projektu „ Krok do przodu” w ramach programu  ,,Oparcie społeczne 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

(przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 14 000 Euro) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę: 

 

przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Krok do przodu” 
realizowanego w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 16 uczestników projektu ,,Krok do przodu”. 

W skład pakietu wchodzą: 

- Długopis z nadrukiem – 32 sztuki 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin; 

- Ołówek z nadrukiem – 32 sztuki 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin; 

- Pendrive 4GB ze smyczą oraz  nadrukiem  – 16 sztuk 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin; 
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- Zeszyt A4 w twardej oprawie z nadrukiem 96 kartkowy – 32 sztuki 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin; 

- Płyty DVD Cake Box (pudełko zawierające 10 sztuk płyt) – 16 kompletów 

Opakowanie do Płyt winno zawierać nadruk. 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin; 

- Teczka z gumką – 16 sztuk 

Nadruk musi zawierać logotyp programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 

współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tytuł projektu ,,Krok do 

przodu” oraz nazwę  realizatora tj. MOPS Gostynin. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Do dnia 12.10.2011r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia i             

nieprzekroczenia tego terminu. 

 

3. Kryterium oceny ofert: 

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone usługodawcy, który po spełnieniu  

wszystkich opisanych wymagań Zamawiającego zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą 

prowadzone. 

 

4.  Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej na 

maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta  powinna być czytelnie 

podpisana. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe – pakiet materiałów szkoleniowych dla uczestników 

projektu Krok do Przodu” . Ofertę można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pocztą (decyduje data wpływu) 

lub pocztą elektroniczną na adres: mopsgostynin@wp.pl. Oferta winna być złożona do dnia 

03.10.2011r do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2011r. w siedzibie 

Zamawiającego. 
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5. Informacja dodatkowe: 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O wyborze Wykonawca najkorzystniejszej 

oferty zostanie poinformowany telefonicznie. Ogłoszenie o wynikach zostanie zamieszczone na  

stronie  internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Niniejsze zapytanie 

ofertowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

 

          

                      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

          ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, tel. 24-236-13-63 

       Osoby do kontaktu: M.Ostrowska – Burakowska 

                                                                                               M.Pilichowicz 

 

Załącznik: 

Formularz ofert 
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Formularz Oferty 

 

 

                                                                                     do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                          ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania pakietu materiałów szkoleniowych dla 

16 uczestników projektu „Krok do przodu”, realizowanego w ramach programu ,,Oparcie społeczne 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Oferuję wykonanie usługi za cenę brutto .......................................................złotych 

Słownie…...................................................................................................................................... 

 

Dane Wykonawcy 

Imię i nazwisko/nazwa firmy………………………………………………………………….... 

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

Adres…......................................................................................................................................... 

NIP…............................................................................................................................................ 

Nr Rachunku Bankowego …........................................................................................................ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  

zastrzeżeń. 

Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………. 

                              podpis  


