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Ząbki, dnia 26 sierpnia 2011 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR OPS-POKL.02/2011 

 

1. Zamawiający: 

Miasto Ząbki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizator projektu systemowego „Praca nad 

sobą - szansą na przyszłośd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie kursów / szkoleo zawodowych 

Ochrona fizyczna osób i mienia do licencji I stopnia + Kierownik ochrony 

imprez masowych 

1 beneficjentka 

Fryzjer – kurs przyuczający 1 beneficjentka 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą 

i wymianą butli gazowych 

1 beneficjent 

Samodzielna księgowa 1 beneficjentka 

Kucharz 1 beneficjentka 

Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 beneficjent 

Prawo jazdy - kategoria B 1 beneficjentka 

Prawo jazdy - kategoria C 1 beneficjent 
 

3. Termin realizacji zamówienia:  

Kursy/szkolenia zawodowe powinny byd zrealizowane w okresie wrzesieo-listopad 2011. W 

szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwośd dokooczenia realizacji kursów/szkoleo w grudniu 

2011 r. jednak nie później niż do dnia 16.12.2011 r. 

4. Kryteria wyboru oferty:  

100 % cena (pod uwagę będzie brany stosunek ceny do proponowanej ilości godzin) 

5. Inne istotne warunki zamówienia:  

Zamawiający przyjmuje oferty cząstkowe. 

Oferta musi określad koszt przeszkolenia jednej osoby w danym kursie/szkoleniu z uwzględnieniem 

podatku VAT. 
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6. Istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca: 

 Organizacja zajęd dla uczestników projektu na terenie znajdującym się w obszarze 

obsługiwanym przez komunikację organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. 

Warszawy (dwie strefy biletowe - 1 oraz 2). 

 Zapewnienie odpowiednich sal szkoleniowych. 

 Zapewnienie osób prowadzących zajęcia o odpowiednich kwalifikacjach. 

 Dostarczenie materiałów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych np. notesy, długopisy. 

 Zapewnienie beneficjentom poczęstunku na czas przerw (kawa, herbata, ciastka). 

 Przekazania beneficjentom certyfikatów/zaświadczeo ukooczenia kursu/szkolenia, na 

drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ministerstwa Infrastruktury. 

 Prowadzenia dziennika kursu, list obecności oraz innych dokumentów wg. zaleceo 

Zamawiającego. 

 Przedłożenia harmonogramu i programu kursu/szkolenia przed rozpoczęciem 

kursu/szkolenia. 

 Pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia muszą byd oznaczone poprzez 

umieszczenie logo Unii Europejskiej, logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

odpowiednich napisów informujących o szkoleniu. 

7. Sposób przygotowania oferty: 

 Oferta powinna zostad złożona na załączonym druku ofertowym (załącznik nr 1). Dopuszcza 

się inny wzór złożenia oferty o ile zawiera ona odpowiednie informacje stanowiące 

odpowiedź na Zapytanie ofertowe – sondaż rynku. 

 Ofertę sporządzid należy w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, lub 

ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem). 

 Oferta winna byd podpisana przez osobę  upoważnioną. 

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

umieścid napis: 

„ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU NR OPS-POKL.02/2011 dotyczące realizacji 

kursów/szkoleo zawodowych dla uczestników projektu „Praca nad sobą – szansą na przyszłośd” 

8. Do oferty należy dołączyd następujące dokumenty:  

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru (załącznik nr 

2) do niniejszej dokumentacji. 
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 Aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji. 

9. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofert można składad w następujący sposób: 

1) droga elektroniczną na adres e-mail: projektopszabki@o2.pl 

2) fax-em: 22  781 64 57 

3) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 05-091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 12 

Oferty należy składad do 01 września 2011 roku do godz. 12.00 

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 2 dni roboczych. 

10. Osoba do kontaktów w przedmiotowej sprawie: 

Karolina Kobza – koordynator projektu 

e-mail: projektopszabki@o2.pl 

tel. 22 510 98 14 

 

26.08.2011 r.  

Sekretarz Miasta Ząbki  

Patrycja Żołnierzak 

…………..…………………………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 
………………………..………………… 

    miejscowośd i data 
…………………………………………. 
      pieczątka oferenta 

OFERTA 
Dla Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Wojska Polskiego 12 
05-091 Ząbki 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe – sondaż rynku nr OPS-POKL.02/2011 dotyczące 
przeprowadzenia kursów / szkoleo zawodowych oferujemy wykonie następujących kursów / 
szkoleo (wypełnid interesujące Wykonawcę rubryki, pozostałe wykreślid): 

Nazwa kursu/szkolenia 
zawodowego 

Liczba 
beneficjentów 

OFEROWANA 
CENA BRUTTO 
PRZESZKOLENIA 
JEDNEJ OSOBY 

W TYM 
PODATEK VAT 

OFEROWANA 
ILOŚĆ GODZIN 

 Ochrona fizyczna osób i 
mienia do licencji 
I stopnia + Kierownik 
ochrony imprez 
masowych 

1 beneficjentka zł % 
zł 

 

Fryzjer – kurs 
przyuczający 

1 beneficjentka zł % 
zł 

 

Kierowca wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym z obsługą 
i wymianą butli 
gazowych 

1 beneficjent zł % 
zł 

 

Samodzielna księgowa 1 beneficjentka zł % 
zł 

 

Kucharz 1 beneficjentka zł % 
zł 

 

Magazynier – kierowca 
wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym 

1 beneficjent zł % 
zł 

 

Prawo jazdy - kategoria 
B 

1 beneficjentka zł % 
zł 

 

Prawo jazdy - kategoria 
C 

1 beneficjent zł % 
zł 

 

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki. 
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia ofert. 
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP:……………………………………………………….. 
4. Załączniki do oferty: 

……………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
                  podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO – SONDAŻU 

RYNKU NR OPS-POKL.02/2011 

 

……………………………………………………… 

pieczątka oferenta 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi, 

2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez 
zamawiającego dokumentacji prac i czynności, 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, ust. 2, ustawy 

prawo zamówieo publicznych, który między innymi mówi, iż: z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego wyklucza się: 

a) Dostawców i wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, 

b) Dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub 
których upadłośd ogłoszono, 

c) Dostawców i wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni 
przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, 

e) Osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

 

 

Miejscowośd ..........................., dnia .............................   

 

 ............................................................. 

podpis osoby upoważnionej 


