
 
 

 

Projekt pt. „Szansa na lepsze jutro”  współfinansowany przez Unię Europejską 

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII  

Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 

 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  

realizowany przez   Gminę  Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 

 

Przytyk 18.08.2014r 

GOPS.4141.10.2014                                                                                    

 

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57 w ramach realizowanego projektu 

systemowego  

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013r poz.907 z późn. zm.). 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego  

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

tel. /48/ 618 00 95 w. 40, 46, 50, fax /48/ 618 00 95 w. 50 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

I. Przedmiot zamówienia ; usługi 
 

Warsztaty jednodniowe na temat „Udzielanie pierwszej pomocy” w Kazimierzu Dolnym, 

przeprowadzone w terminie od 15.09.2014r. do 17.09.2014r., dla 12 osób (uczestników 

projektu) i 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W ramach realizacji usługi oczekujemy:  

   Zapewnienia transportu Przytyk – Kazimierz Dolny – Przytyk, 

   Wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), 

   Ubezpieczenia uczestników wyjazdu, 

   Zorganizowania czasu wolnego uczestnikom wyjazdu, min. z wykorzystaniem   

walorów turystycznych okolicy; 

   Przeprowadzenia pięciogodzinnych warsztatów na w/w temat w sali wyposażonej w: 

- stoły i miejsca siedzące dla 12 uczestników + wykładowca  + 2 pracowników GOPS,   
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-  rzutnik multimedialny, ekran, 

- możliwość podłączenia się do Internetu, 

- zajęć obejmujących wykłady oraz ćwiczenia praktyczne  

   Zapewnienia podczas warsztatów kawy, herbaty, ciastek, zimnych napoi. 

   Wydania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzające udział w warsztatach.  

   Odebrania od uczestników ankiet oceniających warsztaty wyjazdowe. 

   Przekazanie raportu końcowego z realizacji zadania. 

II. Oferta powinna zawierać: 

1. Pełną nazwę Wykonawcy 

2. Adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu kontaktowego, numer NIP, 

3. Opis oferty z załączonym programem dnia,  

4. Konspekt zajęć, 

5. Cenę brutto za przedmiot zamówienia, załącznik nr 1 

6. Warunki płatności - termin płatności (płatność tylko przelewem). 

 

III. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku pok. 9      

w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do 29.08.2014 r. do godz. 09.05                

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz 

zamawiającego warsztatów jednodniowych na temat „Udzielanie pierwszej pomocy”       

w Kazimierzu Dolnym,  w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój                            

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Nie otwierać przed 29.08.2014r. do godz. 09.05”. 

 

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Złożonych ofert nie odsyłamy.  

 

Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, 

aby one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 

 


