
          

 

 

Projekt „Siła Tkwi w Tobie – PomoŜemy Ci Ją Wydobyć” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Miejski   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 
 
 

Gostynin, dnia 18 kwietnia 2013r. 

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 Eurpejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym dotyczącym:  

 
 Przedmiot usługi dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Kurs na prawo jazdy kategorii 
B” dla 7 uczestników Projektu „Siła Tkwi w Tobie – PomoŜemy Ci Ją Wydobyć”, ”, 
realizowanego w 2013 roku  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie,        
ul. Parkowa 22, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zgodnie z   Programem Operacyjnym 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. 
Warunki szkolenia: 
� Szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu kursu 

na prawo jazdy kategorii B, ( zgodnie z obowiązującymi przepisami), opłatę za egzamin 
państwowy przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz opłatę 
za jeden egzamin poprawkowy. 

� Preferowane jest przeprowadzenie szkolenia na terenie Gostynina lub w jego okolicach 
(do 10 km od Gostynina). W przypadku zorganizowania szkolenia w okolicach Gostynina 
koszt dowozu uczestników projektu poniesie Wykonawca. 

� Termin szkolenia: maj – listopad 2013 rok 
� Wykonawca zobowiązuje się do:  

o Ubezpieczenia  osoby skierowanej  na szkolenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca 
szkolenia i z powrotem, 

o Eksponowania materiałów promocyjnych otrzymanych od Zleceniodawcy, 
informujących o uczestnictwie w projekcie współfinansowanym przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

o  NaleŜytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów 
związanych z realizacją umowy przez okres co najmniej do 31 grudnia 2020 roku 



Miejski   Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 

od momentu zakończenia realizacji szkolenia i udostępnienia ich instytucjom 
krajowym i Unii Europejskiej upowaŜnionym do kontroli, 

o Dokonania rejestracji w bazie internetowej instytucji szkoleniowych znajdującej 
sie na stronie: 

www.inwestycjawkadry.info.pl. w tym rejestracji ofert szkoleniowych. 
Kryterium wyboru:  

1. Rozpatrywane będą oferty z terenu Powiatu Gostynińskiego 
2. Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie w stosunku do statystyki 

zdawalności na kierowców w roku 2012 w danym OSK zgodnie z opublikowaną przez 
Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Komunikacji statystyką zdawalności 
kandydatów na kierowców w roku 2012 uzyskanych przez poszczególne OSK z 
terenu powiatu Gostynińskiego. 

Oferta powinna zawierać: 
� Dokładny program szkolenia z liczbą godzin zajęć teoretycznych i praktycznych ( zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami). 
� Opis kwalifikacji i doświadczenia osób  prowadzących szkolenie. 
� Opis miejsca prowadzenia szkolenia. 
� Cenę szkolenia netto i brutto od osoby, ze wszystkimi kosztami i obciąŜeniami, wg wzoru: 

Cena brutto = cena brutto za szkolenie + cena brutto za egzamin państwowy  + i brutto za 
pierwszy egzamin poprawkowy 

Składanie ofert: 

 
Miejsce i termin złoŜenia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia  26 kwietnia  2013r osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą 
elektroniczną na adres: efs.mopsgostynin@wp.pl  
O wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
Dodatkowe informacje

 

a. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 
b. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 
Wynik zapytania ofertowego zostanie ogłoszony na stronie internetowej MOPS w Gostyninie, 
a wybrany wykonawca  poinformowany telefonicznie. 
 
Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest: 
Iwona Kowalczyk - asystent koordynatora, nr tel. 24 2361366 
Anna Krzewicka – koordynator projektu, nr tel.: 24 2361365 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
Gostynin, dnia………………….. 

Znak sprawy.............................. 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

Nazwa: .............................................................................................. 
Adres: ............................................................................................... 
NIP: ................................................................................................... 
REGON: ............................................................................................ 
Nr Rachunku Bankowego: ................................................................ 

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za :  

cenę szkolenia netto od osoby ………………………………..zł        

 słownie netto:………………………………………………………………………….. 

cenę szkolenia brutto od osoby ………………………. ……..zł.   

słownie brutto:…………………………………………………………………………..  

wraz ze wszystkimi kosztami i obciąŜeniami, wg wzoru: 

cena brutto……………………..zł za egzamin państwowy 

      cena brutto……………………..zł za pierwszy egzamin poprawkowy 

3. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeŜeń. 

4. Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty 

są:  
• Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
• potwierdzenie o dokonaniu rejestracji w bazie  internetowej instytucji    

szkoleniowych znajdującej sie na stronie: www.inwestycjawkadry.info.pl., w tym 
rejestracji ofert szkoleniowych. lub oświadczenie, Ŝe rejestracja taka nastąpi z 
chwilą zawarcia umowy. 

o program szkolenia z liczbą godzin zajęć teoretycznych i praktycznych ( zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami prawa). 

• opis kwalifikacji i doświadczenia osób  prowadzących szkolenie. 
• opis miejsca prowadzenia szkolenia. 
 

Gostynin, dn..............................  
……................................. 
podpis osoby uprawnionej 

 


