
Rzekuń, dnia 6 listopada 2014 r.

OPS.252.31.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  z 2013 r.,  poz.  907,  ze zm.)  określonego w art.  4 pkt  8 wymienionej
ustawy. 

Zamówienie poniżej  30 tys.  euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności  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

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
NIP 758 18 57 041
Tel. 29 76 17 395, Fax  29 643 20 80 , e-mail ops@rzekun.net

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi fryzjerskiej oraz wizażu dla 14 osób
beneficjentów projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy
"Zacznijmy od nowa". 

1. Usługa  polega  na  zmianie  wizerunku  beneficjentów  (14  kobiet)  poprzez  zastosowanie
różnorodnych  zabiegów  fryzjerskich  oraz  kosmetycznych  jak:  strzyżenie,  farbowanie,
modelowanie,  pielęgnacja,  manicure,   makijaż  dzienny,  który   podkreśli  wszystkie  walory
urody pozostając zarazem niezauważalnym, dostosowany do typu urody.

2. Usługa odbywać  się  będzie  na terenie miasta Ostrołęki  w okresie od  1  grudnia  2014 r.,
do 4 grudnia 2014 r. (4 dni: 1.12.2014 r. - 4 osoby, 2.12.2014 r. - 4 osoby, 3.12.2014 r. - 3
osoby, 4.12.2014 – 3 osoby).

3. Szczegółowy  harmonogram  usług  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia
Zamawiającemu wraz z ofertą cenową (załącznik 1).

4. Zamawiający  powiadomi  beneficjentów  o  terminach  wskazanych  przez  Wykonawcę
w harmonogramie.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
6. Wykonanie  usługi  tylko  i  wyłącznie  w  zakresie  ustalonym  i  przedstawionym  w  ofercie

cenowej. Zamawiający nie ponosi kosztów za zabiegi wykonane poza ustalonym zakresem.
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania  fotograficznego  procesów przemiany

osób.
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III. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

1. Dysponują  odpowiednimi  kwalifikacjami  do  wykonywania  zawodu  fryzjera,  kosmetyczki,
makijażystki, wizażystki, manicurzystki (załącznik nr 2).

2. Zapewnią wysoką jakość usług.
3. Posiadają  minimum  2  letnie  doświadczenie  pracy  w  zawodzie  fryzjera,  kosmetyczki,

makijażystki, wizażystki, manicurzystki.

IV. Kryteria oceny i ich znaczenie:

1. Cena – 100 %.

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

                     najniższa cena oferty
liczba punktów =  ------------------------------------  x 100

                  cena badanej oferty

2. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu cenowym” stanowiącym
załącznik  do  niniejszego zaproszenia.  Wszystkie  ceny jednostkowe i  wartości  należy  podać  
z  dokładnością  do  dwóch miejsc  po  przecinku.  Cena oferty  musi  być  podana w PLN brutto
cyfrowo. 

3. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i  uzupełnień
treści złożonej oferty.

4. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w
cenie oferty.

5. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA) zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

6. Po ocenie i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

V.  Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu

 ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń pokój nr 4  

z  dopiskiem:  Zapytanie  ofertowe  na  wykonanie  usługi  fryzjerskiej  oraz  kosmetycznej  dla  14
beneficjentów  -  uczestników projektu   systemowego  "Aktywizacja  społeczno-zawodowa osób
pozostających bez pracy "Zacznijmy od nowa.

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  17 listopada 2014 r.  do godz.  14:00 (decyduje data
wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu).

3. Oferty  na  wykonanie  zamówienia  należy  składać  według  wzoru  określonego  w  formularzu
ofertowym (załącznik nr 1) 

4. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  uzupełniania  ofert  po  wyznaczonym  w  zaproszeniu
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terminie złożenia oferty. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych
przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenia oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia. 

VI. Osoby do kontaktu:

Anna Damięcka, tel. 29 7617 395 wew. 101, e-mail: adamiecka@rzekun.net 
Anna Laska tel. 29 7617 395 wew. 106, e-mail:   alaska@rzekun.ne  t 

VI. Postanowienia końcowe: 
1. O  wynikach  postępowania  jego  uczestnicy  zostaną  poinformowani  drogą  e-mailową  lub

pocztową.
2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

VII. Załączniki: 
1. Oferta cenowa (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie (załącznik nr 2)

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Danuta Orzołek
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