Kalety, dnia 20 marca 2013r.
MOPS-EFS.0700.1.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn.zm.) zwracam się z zapytaniem
ofertowym o cenę dostaw produktu - Kursy zawodowe.
1. Zamawiający : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach
2. Przedmiot zamówienia - Kursy zawodowe.
Oczekujemy, że kursy będą zawierać :
1. Kurs „Ogrodnik wraz z elementami projektowania terenów
zielonych + ABC Biznesu + Kasa fiskalna „
– ok. 200 godzin planowana liczba uczestników - 6
2. Kurs „Opiekunka dla osoby starszej i niepełnosprawnej oraz
kwalifikowana pierwsza pomoc ” – ok. 206 godz. planowana liczba uczestników – 5
3. Kurs „ Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z wymianą butli
gazowych oraz obsługa kasy fiskalnej” – ok.120 godz. - planowana
liczba uczestników - 4
3. Termin realizacji zamówienia – kwiecień - lipiec 2013r.
4. Warunki zamówienia: cena, doświadczenie w prowadzeniu w/w kursów,
warunki bazowe, w których odbywać się będą szkolenia, możliwości otrzymania
zaświadczeń, certyfikatów ukończenia kursów, możliwość prowadzenia zajęć
praktycznych z ogrodnictwa na terenie gminy Kalety.
Ze względu na zapewniony transport przez MOPS dobrze widziane będzie
zorganizowanie kursów w jednych terminach.
5. W skład ceny wchodzić powinny koszty: szkolenia, wyżywienia, wynajem sali
wykładowej, ubezpieczenia uczestników, materiały szkoleniowe. Odrębnie ustali
się koszty uzupełniające np. materiały nasadzeniowe ( dot. ogrodnictwa )
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na Kursy
zawodowe” .
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego- budynek Urzędu Miejskiego w
Kaletach – pokój nr 7a , pocztą , pocztą elektroniczną na adres
– mopskalety@interia.pl lub faksem pod Nr 34 3578656
Termin złożenia oferty – do 12 kwietnia 2013r. godz.1500

