
 

Gostynin, dnia 04.01.2013  
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    
 ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 
tel.  (0-24) 236 13 60 
Fax. (0-24) 236 13 64 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro. 
W związku z realizacją  Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE - POMOśEMY CI JĄ 

WYDOBYĆ” 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, 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych (przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem, którego wartość nie 
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro) zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę następującego urządzenia:  

 

Urządzenie monochromatyczne ( ksero, skaner, drukarka sieciowa) 

Olivetti d-copia 253 MF 
 

1. Kryterium wyboru: Cena  

 

2. Inne istotne warunki zamówienia 
W  przypadku zaistnienia sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych na realizację 
projektu Wykonawca zamówienia zgadza się na przelew środków finansowych za wykonanie 
usługi po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie środków 
finansowych  na realizację projektu z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Projektów Unijnych. 
 
3. Miejsce i termin złoŜenia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. 

Parkowa 22,  pocztą na adres wskazany w nagłówku lub pocztą elektroniczną na adres: 

efs.mopsgostynin@wp.pl  do dnia  09.01.2013r. 

a) Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert.  
 
O wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

 
Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest: 
Arkadiusz Michalski - tel. 24 2361370 
 
Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy. 
ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 


