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ZAPYTANIE

CENOWE

W związku z realizacją projektu "ZATRZYMAĆ PRZEMOC" na mocy
rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachować "RAZEM
BEZPIECZNIEJ" ustanowionego uchwałą nr 218/2006 rady ministrów z dnia 18 grudnia 2006r.
oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 późno zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Prudniku zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym:
l.Zamawiający
2.Przedmiot

: Powiatowe
zamówienia:

LP
I

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

działanie
Wydrukowanie

1000 plakatów i 10 000

Wymagane

•

Opracowanie

•

Wydrukowanie

kompetencje
projektu graficznego

ulotek.
1000 plakatów A3 l

10 000 ulotek dwustronnych

•

A6

Dostarczenie

ulotek i plakatów do

Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

w Prudniku

•

Wykonawca

zobowiązany

podania w ofercie:
brutto nastypujących

jest do

wyceny szczegółowej
pozycji:

Łączny koszt 10 000 ulotek

Łączny koszt 1000 plakatów

2

Trening pozytywnego

•

autowizerunku

fryzjer dla 20 osób

Doświadczenie

w prowadzeniu

dla osób zagrożonych
doświadczających

illub

przemocy

w

rodzinie Treningu pozytywnego
autowizerunku

- usługa

fryzjerska
3

Trening pozytywnego
kosmetyczka

•

autowizerunku

dla 20 osób

Doświadczenie

w prowadzeniu

dla osób zagrożonych
doświadczających

i/lub

przemocy w

rodzinie Treningu pozytywnego
autowizerunku

- usługa

kosmetyczna

3. Sposób przygotowania
Ofertę należy sporządzić

oferty wraz z wymaganymi
w formie pisemnej,

podpisana przez osobę upoważnioną

dokumentami

w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być

do reprezentowania

Wykonawcy

w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: "OFERTA
BEZPIECZNIEJ'
,
-Wykonawca
zamówienia.

zobowiązany

i oświadczeniami:

i umieszczona
RAZEM

jest do podania w ofercie: cenę brutto za całość przedmiotu

4. Miejsce realizacji

zamówienia:

Powiat Prudnicki

5. Termin

zamówienia:

w okresie od maja do grudnia 20 14r.

realizacji

6. Zamawiający

zastrzega

sobie prawo do:

-zmian rozpoczęcia lub zakończenia realizacja zamówienia jeżeli występują przyczyny
niezależne, nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego,
-dokonania

zmian warunków zapytania ofertowego

w uzasadnionych

od niego

przypadkach

-unieważnienia

oraz zakończenia

oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych

Zamawiającego

na sfinansowanie

zamówienia.

przez

7. Inne istotne warunki zamówienia
-zamawiający

nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

-z Wykonawcą

zostanie zawarta umowa, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron,

-Wynagrodzenie
zamówienia

oraz nie odsyła ofert

płatne będzie Wykonawcy

i przełożeniu

w terminie do 7 dni po wykonaniu

przedmiotu

faktury/rachunku,

8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę z wymaganymi

dokumentami

należy złożyć w siedzibie Powiatowego

Rodzinie w Prudniku (pokój Nr S) lub pocztą na adres Powiatowego
w Prudniku ul. Kościuszki 55,48-200

Centrum Pomocy

Centrum Pomocy Rodzinie

Prudnik (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej

data wpływu do PCPR w Prudniku). Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć
w zamkniętej kopercie z dopiskiem "OFERTA RAZEM BEZPIECZNIEJ"
w nieprzekraczalnym

terminie do 23.06.2014 roku do godz. 13:00. Za datę doręczenia

przyjmuje się datę wpływu dokumentów

do siedziby PCPR.

Oferty, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym
dokumentów

nie wezmą udziału w postępowaniu.

terminie lub bez kompletu wymaganych

