Człowiek- najlepsza inwestycja

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 tys. Euro

...............................................................
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości
przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.000 euro
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych
1. Zamawiający :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
ul. O.D. Tynieckiego 20
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie Kursu obsługi komputera z kasą fiskalną dla 4 osób Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.
3. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.
4. Kryteria wyboru oferty :
Kryterium – najniższa cena - 100% .
5. Warunki zamówienia:
30 godzin zajęć praktycznych z zakresu obsługi komputera z kasą fiskalną, zakres
tematyczny:
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1) obsługa komputera od podstaw,
2) zapoznanie się z zasadami pracy w systemie MS Windows,
3) zarządzanie danymi- pliki, foldery, tworzenie, kasowanie, przenoszenie, instalowanie
programów
4) podstawy obsługi edytora tekstów MS Word,
5) bezpieczeństwo komputera i sieci komputerowej przed zagrożeniami,
6) internet- okno na świat,
7) zakładanie poczty internetowej,
8) obsługa poczty internetowej jako narzędzia do poszukiwania pracy,
9) obsługa kasy fiskalnej .
Wykonawca zapewnia:
1) niezbędne materiały szkoleniowe,
2) ubezpieczenie NNW,
3) catering( woda mineralna, kawa, herbata, 2 rodzaje ciastek, słone paluszki ) w
trakcie każdych zajęć ,
4) realizację kursu zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego
harmonogramem zajęć.
5) sprawny technicznie sprzętu (komputery, kasy fiskalne) z legalnym programowaniem
zgodnym z tematyką szkolenia,
6) Kadrę posiadającą wymagane uprawnienia i doświadczenie w realizacji przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymogami
7) dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji przeprowadzonego kursu tj. list
obecności, sprawozdania z przebiegu kursu wraz ze zdjęciami ( min. 5 zdjęć na
nośniku CD), potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia
korzystania z cateringu, kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończeniu
kursu,
6. Inne istotne warunki zamówienia:
1) oznaczenie pomieszczenia , w którym prowadzone będą zajęcia, materiałów
szkoleniowych orz pozostałej dokumentacji zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania
projektów w ramach POKL- logotypy do pobrania na stronie: www.pokl-darlowo.pl
2) bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów na
zajęciach,
3) niezwłoczne pisemne poinformowanie Zamawiającego o zmianie osoby prowadzącej
szkolenie z podaniem przyczyny zmiany oraz danych nowej osoby. Zmiana osoby
prowadzącej szkolenie nie może skutkować pogorszeniem poziomu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację szkolenia przez osobę
posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące nie gorszy poziom
szkolenia niż osoba pierwotnie wskazana. Wykonawca musi uzyskać akceptację
Zamawiającego na powyższą zmianę,
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7. Miejsce realizacji
Sala na terenie miasta Darłowo spełniająca wymogi do prowadzenia zajęć szkoleniowych.
Zamawiający może udostępnić pomieszczenie do przeprowadzenia zajęć.

8. Wymagane dokumenty:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
3) dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe osoby (osób)
realizującej przedmiot zmówienia,
4) Wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub
pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie Kursu
obsługi komputera z kasą fiskalną dla 4 osób - Beneficjentów projektu systemowego
„ Szansa na rozwój” realizowanego w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Darłowie”.
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego, pok. nr.12 ,za pośrednictwem poczty
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-150 Darłowo ul. O. D. Tynieckiego 20.
10. Termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 20.10.2014r.do godz. 14:00.
1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Magdalena Witkowska - specjalista do spraw obsługi finansowej projektu,
tel. (94) 314 67 76.

....................................................................
( podpis Kierownika Ośrodka )

Człowiek- najlepsza inwestycja

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Pieczątka oferenta

................dnia......................................

………………………………

OFERTA
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Darłowie
Odpowiadając na

zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na dostawy/usługi/roboty

budowlane realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych , a dotyczące:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )

składam ofertę następującej treści:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto..................................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT

.......%

.........................................................................zł.

Cena brutto .......................................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
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Oświadczam, że:
•

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

•

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

•

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

•

Zapoznałem się z wzorem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego i
akceptuje

w całości warunki w nim zawarte oraz wyrażam gotowość zawarcia

umowy,
•

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi
w zapytaniu ofertowym w terminie do dnia…………………,

............................................................
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu obsługi komputera z
kasą fiskalną dla 4 osób - Beneficjentów projektu systemowego „ Szansa na rozwój” realizowanego
w 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, przedstawiam poniżej wykaz

osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Lp

Imię i nazwisko osoby
realizującej przedmiot
zamówienia

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie zawodowe

Podstawa do
dysponowania
osobą

1

2

3

………………………………….., dnia…………….

………………………………………………………
Podpis wykonawcy

