
Zamówienie publiczne do 14 tys. euro.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Przeprowadzenie cyklu 
szkoleń wraz z cateringiem i dojazdem do miejsca szkoleń dotyczących projektu systemowego, pn. 
„Razem w przyszłość” - Nr POKL.5062.1.2013

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej).

Propozycja cenowa (ofertowa).

Oświadczenia.
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                                                                                                                                                                            Załącznik nr 4 do Zasad
                                                                                                                    Jedlina-Zdrój, dnia 26 marca 2013r.
 POKL.5062.1.2013
         (znak sprawy)

Ośrodek  Pomocy Społecznej
ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej( ofertowej) na zadanie pn.:

przeprowadzenie cyklu szkoleń wraz z cateringiem i dojazdem do miejsca szkoleń dotyczących 
projektu systemowego, pn. „Razem w przyszłość”
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej/ ofertowej:

1) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Propozycja cenowa/ ofertowa”  (załącznik 
Nr 5),

          2) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
          3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,       
          4) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
          5) Oferta ma obejmować całość zamówienia,

6) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
7) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 

napis:
               Propozycja cenowa/ofertowa na zadanie pn. : przeprowadzenie cyklu szkoleń wraz 
z cateringiem i dojazdem do miejsca szkoleń dotyczących projektu systemowego,  pn. „Razem 
w przyszłość”.

8)  Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego  pok. nr 5, lub  pocztą na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój, lub pocztą elektroniczną  na adres: 
opsjedlina@go2.pl , lub faxem 74 845 5 3 56.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Celem ogólnym projektu jest: 
- wzrost aktywności zawodowej   5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami OPS 
w Jedlinie-Zdroju,
Cele szczegółowe projektu:

- objęcie wsparciem i ułatwienie 4 kobietom i 1 mężczyźnie, klientów OPS w Jedlinie-Zdroju dostępu 
do rynku pracy oraz przywrócenie możliwości ich zatrudnienia poprzez nabycie  umiejętności 
zawodowych ,

- zmiana świadomości społecznej i zawodowej,  podniesienie motywacji i wiary we własne siły 
4 kobiet i 1 mężczyzny,  klientów OPS w Jedlinie-Zdroju. 

Grupa docelowa: Klienci OPS w Jedlinie-Zdroju, 5  osób ( 4  kobiety i 1 mężczyzna), w tym 1  osoba 
z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących 
w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń  z pomocy społecznej. 
Ilość uczestników szkoleń: 5 osób ( 4 kobiety i 1 mężczyzna ).
Miejsce szkoleń: Jedlina-Zdrój lub inne miejsce wskazane przez Wykonawcę.
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Ilość godzin szkoleń w poszczególnych blokach tematycznych:
1. Doradztwo zawodowe – min. 18 godzin doradztwa grupowego.
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem – min. 2 godziny na osobę.
3. Edukacja zawodowa:

Kurs zawodowy – Obsługa programów komputerowych – min. 18 godzin.
            Kurs zawodowy -  Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – min. 67 godzin.
Za godzinę szkoleniową uważana jest godzina lekcyjna ( 45 minut ).
Przeprowadzenie ewaluacji i monitoringu przed szkoleniami, w trakcie szkoleń i po szkoleniach.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:   kwiecień 2013r  -  sierpień 2013r. 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium ( kryteriami):
   a)   CENA         -            50%
   b  Doświadczenie w realizacji projektów systemowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  poparte 
referencjami jednostek, w których  przeprowadzano szkolenia  -    30%
   c)   Ramowy program  -    20%

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię  aktualnego wpisu  do  właściwego rejestru, uprawniającego  Wykonawcę  do 
występowania w obrocie prawnym ( potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
3) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy:

a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,                                              

     b)   posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
     c)   dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
            do wykonania   zamówienia,
    d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia,
4)   oświadczenie wykonawcy, że  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
        zamówienia,
5)    referencje poświadczające zrealizowane projekty systemowe w Ośrodkach Pomocy
        Społecznej, 
6)   ramowy program.

    Uwaga: nie  podlega  ocenie  oferta  Wykonawcy,  w  której  brak  będzie  któregokolwiek  z  żądanych 
dokumentów.

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej( ofertowej):
     Zaproponowana cena powinna zawierać:
      1) wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
      2) obowiązujący podatek od towarów i usług.
    Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie     
     podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
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7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, 
zgodnie z kryterium określonym w punkcie 4.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
Propozycję cenową ( ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2013r. do godziny 10,00 
w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego –  Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Jedlina-Zdrój przy ul. Piastowskiej 11, pokój nr 5. Otwarcie ofert:  12.04.2013r o godz. 10,10 w 
siedzibie Zamawiającego,  pok. nr 2.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy 
wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed 
terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Grażyna Stuczeń, tel . 74 8455 270
Halina Urbaniak ,tel. 74 8805 333
fax . 74 8455356 e-mail: opsjedlina  @  go2.pl  .

10.  Informacje dotyczące zawierania umowy:
 W razie wymogu zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  powiadomieniu 
o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  podpisać  umowę 
w  Ośrodku Pomocy Społecznej   w  Jedlinie- Zdroju,   ul. Piastowska 11.

Załączniki:
1) wzór druku do „ propozycji cenowej (ofertowej)”,
2) oświadczenia,
3) ......................................................

Sporządził: Halina Urbaniak
Sprawdził:

...............................................................
                                                                                                                                                                  (podpis Kierownika Zamawiającego)

• jeżeli dotyczy
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                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 5 do Zasad

.........................................., dnia ................................
(pieczątka wykonawcy)

PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA)

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
oferuję/oferujemy* wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych*  będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto.................................złotych,
(słownie:.............................................................................................................................................)
 
powiększoną o podatek VAT w wysokości ......%, tj......................zł
(słownie................................................................................................................................................)

brutto:.................................złotych,
(słownie:..............................................................................................................................................)
2. Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam/my, że:

1) powyższa propozycja cenowa (ofertowa) obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia,
       2) zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniliśmy
           wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
       3) gwarantujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj.
            do dnia .................................................,
        4) w przypadku wyboru mojej/ naszej* propozycji cenowej (ofertowej) zobowiązuję/my się do zawarcia
            umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
            Uprawniony/na do kontaktów z  Zamawiającym jest .............................................................
             ................................................................................................................................................
                                                                 ( imię i nazwisko, tel./fax)
Załącznikami do propozycji cenowej są dokumenty wymienione w ust. 5 zaproszenia, stanowiące integralną 
część mojej/naszej oferty:

1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
4. ........................................................................................................

..................................................dnia ..................................................
                                                                                                Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

                                                             woli w imieniu wykonawcy

*jeżeli dotyczy                                                                                                              
FK.9                                                                                                                    .......................................................................
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...........................................................................
           ( pieczęć Wykonawcy )

Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego określone w art.22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych
 ( Dz. U.  z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana w pieczęci 
nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 
rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy 
indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

  1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich  posiadania,
2) posiadamy  wiedzę i doświadczenie,
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
  4)  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

..........................dnia.................................                                     Podpis osób uprawnionych do składania 
                                                                                                                            oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FK.6
                                                                                                                            ....................................................................
.                                                                                                                                          
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…......................................................
    ( pieczęć Wykonawcy)

                                                 OŚWIADCZENIE
o nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
       na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
           ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, 
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że nie podlegam/my 
wykluczeniu    z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 
ust.1 i ust. 2 ustawy    z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759    z późniejszymi zmianami).

…........................................., dnia......................................

                                                                                          
                                                                              Pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania
                                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

                                                                                                          …..................................................................... 
FK.7

Projekt systemowy „Razem w przyszłość”

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju,

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
         w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie7.1, Poddziałanie7.1.1


