
OPS.252.5.2014                                                                                                       Rzekuń, dn. 5 maja 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 761 73 95, fax 296432422
e-mail: ops@rzekun.net
NIP: 758-18-57-041, Regon 550709340
(pieczęć zamawiającego)

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz.  907 ze  zm.)  zwracamy  się  z  zapytaniem  ofertowym  o  cenę  usługi  o  wartości  szacunkowej
nie przekraczającej progu stosowania ustawy. 

1. Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia
1) siedziba Zamawiającego
2) strona internetowa Zamawiającego.

3. Tryb udzielenia zamówienia:
1)  Zamówienie  poniżej  30  tys.  euro  będzie  udzielone  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  w  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  i  nie  podlega  przepisom ustawy Prawo Zamówień  Publicznych.
Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego
http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-publiczne.html w  celu  wyboru
najkorzystniejszej oferty.
2)  Zamówienie  stanowiące  przedmiot  niniejszego postępowania  jest  współfinansowane ze  środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (POKL,  Priorytet  VII,  Działanie  7.1,
Poddziałanie 7.1.1). 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  zorganizowaniu 3-dniowego  pobytu  szkoleniowego
na wyjeździe integracyjnym dla 17 osób (podopieczni OPS w Rzekuniu, trener oraz pracownicy realizujący
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projekt)  w  dniach  od  28-30.05.2014  r. na  terenie  wybranego  ośrodka  w  jednym  z  trzech  województw
(mazowieckie,  podlaskie,  warmińsko-mazurskie) na  potrzeby  projektu  systemowego  pn.  "Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Kryteria oceny oferty
Ocenie podlegać będą oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik do zapytania ofertowego.
Przy składaniu oferty należy podać koszty transportu i  warunki  transportu,  zakwaterowania,  wyżywienia,
wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej oraz ew. proponowane atrakcje.
Kryteria oceny:
a) Cena – 70%
b) Jakość obiektu, w którym zaplanowano pobyt - 30%

6. Kompleksowa usługa będzie obejmowała:
1)  Zapewnienie  środka  transportu  –  zaleca  się  bus  do  przewozu  co  najmniej  20  osób  –  dowóz
zorganizowanej grupy z miejscowości Rzekuń (miejsce odjazdu: parking przed kościołem, ul. Kościuszki 53)
na miejsce wskazane w zleceniu i ich odwiezieniu (Oferent musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy
właściwej  kategorii  i  możliwości  techniczne  do  przewozu  osób,  zapewnić  bezpieczne  i  higieniczne
(klimatyzacja) warunki przejazdu pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego).
2) Pełną organizację i obsługę uczestników w czasie pobytu w wybranym ośrodku wypoczynkowo-szkolenio-
wym, w tym w szczególności:

a) zakwaterowanie na terenie ośrodka – przyjazd w dniach od 28.05.2014 r. ok. godz. 7.00, odjazd
30.05.2014 r., przewidywany czas - godz. 17.00); 

b) całodzienne wyżywienie – pierwsze świadczenie – śniadanie (po przyjeździe), ostatnie świadczenie
– obiad (w dniu wyjazdu), serwis kawowy – zapewniony podczas szkolenia;

c) udostępnienie sali  konferencyjnej/szkoleniowej podczas pobytu i  wyłączność do korzystania z jej
zasobów/wyposażenia na czas trwania szkolenia. 

d) inne atrakcje ( np. zabiegi SPA, pobyt w parku wodnym , inne) 

7. Inne informacje
Płatność za usługę nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od daty zrealizowania usługi i otrzymania faktury.

8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA CENOWA”. Ofertę sporządzić należy w języku
polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie Zamawiającego
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zorganizowanie pobytu w ośrodku
wypoczynko-szkoleniowym  na  potrzeby  projektu  systemowego  pn.  „Aktywizacja  społeczno-
zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. 4, drogą pocztową lub kurierską na adres: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
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9. Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 13:00.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej  http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej/zamowienia-publiczne.html oraz
listownie/faksem/telefonicznie.

11. Osobą  upoważnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest  w  sprawach
merytorycznych i formalnych Pani Anna Damięcka , tel. 29 761 73 95.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Danuta Orzołek

05.05.2014 r. Anna Damięcka 
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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