„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczerców, dnia 10 wrzesień 2012 r.
Zapytanie ofertowe
Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie
97-420 Szczerców
ul. 3 Maja 6
Tryb udzielenia zamówienia:
Podstawa prawna: art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
113, poz. 759 z późn. zm.)

(Dz. U. z 2010 r. Nr

Przedmiot zamówienia:
Jednodniowa wycieczka dla uczestników projektu systemowego, osób z otoczenia i opiekunów z GOPS w ramach
projektu „Razem w przyszłość” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie 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.
Grupa uczestników wycieczki: 25 osób dorosłych
Miejsce realizacji zamówienia: Sandomierz – śladami Ojca Mateusza
Termin realizacji zamówienia: 24 wrzesień 2012 r.
Zakres zadań Wykonawcy:
- zapewnienie transportu autokarem turystycznym
- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych
- zapewnienie biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów, tj. zwiedzanie z przewodnikiem zabytków w
Sandomierzu – Kamienica Oleśnickich, Podziemna Trasa Turystyczna, Ratusz, Bazylika katedralna p.w. Narodzenia
NMP, Zamek królewski, Dom Długosza, Rejs statkiem po Wiśle, Kościół św. Józefa, Kościół św. Jakuba, Zbrojownia
Rycerska, Brama Opatowska, Collegium Gastromianum
- objęcie wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczeniem NNW
- zapewnienie dwóch ciepłych posiłków – 1.Obiad - zupa i kawa z deserem, 2. Kolacja – ciepłe danie, napój
Oferta powinna zawierać:
- ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na 1 uczestnika wycieczki i cenę całej wycieczki
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- szczegółowy program wycieczki
Sposób przygotowania oferty:
- oferta musi sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez
osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

REALIZATOR PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie , 97-420 Szczerców, ul. 3 Maja 6
tel. (44) 631 40 00
fax (44) 631 83 22
e-mail: gopsszczercow@onet.pl
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością
brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
- dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę
- zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować
całość zamówienia

Kryterium wyboru oferty:
100 % cena
Informacja o formalnościach po wyborze oferty, w celu realizacji zamówienia:
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej
Zamawiającego, zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego.
Informacja dotycząca płatności:
Płatność wyłącznie przelewem do 21 dni po wykonaniu usługi. Faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z podpisaną
umową.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę prosimy złożyć osobiście, faxem, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 14 września 2012 roku, do godziny
12.00 pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie
97-420 Szczerców
ul. 3 Maja 6
tel. (44) 631 40 00
fax (44) 631 83 22
e-mail: gopsszczercow@onet.pl

Kierownik GOPS w Szczercowie
Jadwiga Zarzeczna

Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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Załącznik nr 1
……………………………
pieczątka oferenta

………….. dn. …..................

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szczercowie
97-420 Szczerców
ul. 3 Maja 6
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 z późn. zm.), a dotyczącego:
Realizacji usługi turystycznej – jednodniowej wycieczki na rzecz Zamawiającego dla 25 osób w ramach projektu
„Razem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto......................................................... zł.
Słownie: ............................................................................................................................ zł.
Obowiązujący podatek VAT .......% ............................... zł.
Cena brutto ......................................................................... zł.
Słownie: ............................................................................................................................. zł
2.

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym wrunki.

3.

Oświadczamy,

że

firma

jest

płatnikiem

podatku

VAT

o

numerze

identyfikacyjnym

NIP………………………………………
4.

Zestawienie kosztów stałych i jednostkowych

Część I Koszty stałe

Kwota brutto w zł

Koszt transportu wraz z należnymi opłatami drogowymi i
parkingowymi oraz NNW
Część II Koszty jednostkowe
Koszt cateringu/ wyżywienia dla jednej osoby
Koszt biletów wstępu dla jednej osoby
Koszt przewodnika

Miejscowość, dnia ……………………….

………………………………
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:
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