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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

reprezentowany przez: Kierownika Iwonę Włodarczyk 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo 

jazdy kat. B 

 Termin szkolenia: czerwiec – listopad 2011 r. 

 Liczba uczestników: 7 osób 

Nabór uczestników dokonywany będzie przez zleceniodawcę. 

W ramach oferty uczestnicy kursu: 

 przejdą niezbędne badania,  

 otrzymają materiały edukacyjne,  

 opłacone będą mieli jedno podejście do egzaminu paostwowego, 

 zagwarantowane będą mieli ubezpieczenie, 

 otrzymają potwierdzenie ukooczenia kursu, 

W kosztach oferty należy uwzględnid ewentualne koszty dowozu uczestników poza 

teren Gminy Sławno. 

Cena winna zawierad wszystkie składniki wynagrodzenia oferenta.  



 

 

 

 

  
 
Instytucja pośrednicząca II stopnia Instytucja realizująca projekt Biuro projektu: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33 
26-332 Sławno 
tel./fax 044 755-17-88 
email: admin@ugslawno.pl 

Projekt „RAZEM ŁATWIEJ”                                                                                                                                                      

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    

 

Cena musi zawierad wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu 

zamówienia i byd podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie) za całośd kursu. 

Cena musi zawierad wszelkie koszty wykonania zamówienia oraz upusty i rabaty 

udzielane Zamawiającemu i byd podana w wysokości brutto i netto. 

Cena obowiązuje przez cały czas realizacji zamówienia. 

Wystawiona faktura będzie płatna jednorazowo po zakooczeniu usługi. 

III. Warunki i dokumenty wymagane od Zleceniobiorców 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Zleceniobiorcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętych przedmiotem zamówienia, potwierdzone złożonym oświadczeniem. 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnośd merytoryczną i finansową za 

ewentualnych podwykonawców. 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1) Zleceniobiorca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę, która musi zawierad całośd 

zamówienia. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty. 

2) Oferta powinna określad program poszczególnych kursów – Załącznik nr 1 do 

oferty, 

3) Cena oferty powinna byd podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmowad 

przedmiot zamówienia zgodnie z rozdziałem II. 

4) Formularz oferty oraz inne oświadczenia, o których mowa w zapytaniu, 

powinny byd podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania 

Zleceniobiorcy. 

5) Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyd w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: 
 

„Oferta szkoleniowa dla GOPS w Sławnie – Prawo jazdy kat. B” 
 

Termin złożenia oferty: do 16 maja 2011 roku do godz. 1200 
 

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno 

Kierownik GOPS w Sławnie – Iwona Włodarczyk 
 

V. Sposób oceny ofert 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto 

odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
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2) Zamawiający zawiadomi Zleceniobiorców o wyniku postępowania w ciągu 7 dni 

roboczych od upływu terminu składania ofert.  

3) Z wybranym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie 

kursów. 

VI. Sposób kontaktowania się 

Osoba do kontaktu:  
Ewa Zagóra 
tel. 044 755 18 69 
e-mail: gops.slawno@wp.pl 

 

 Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyd na sfinansowanie 

zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy. 
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