PC. 8267.2/ET/55/2013

Siemiatycze, dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 30/2013
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaprasza do złożenia oferty
cenowej na przeprowadzenie kursu na operatora wózków widłowych w ramach projektu
pn. „Bądź aktywny dziś i jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300
Siemiatycze, REGON: 050667981, NIP: 544-13-09-976.
2. Opis zamawianej usługi:
1. Kurs na operatora wózków widłowych.
2. Liczba uczestników szkolenia: 5 – 6 osób.










Usługa obejmuje:
koszt badań lekarskich,
zapewnienie materiałów szkoleniowych uczestników projektu,
przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym,
seminarium z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych,
zorganizowanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego,
wydanie stosownych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia,
prowadzenie dokumentacji szkolenia,
dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Biura Projektu.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 Termin: listopad – grudzień 2013r.
 Miejsce realizacji – Siemiatycze.
 Kurs powinien zakończyć się do dnia 15 grudnia 2013r.
 Zajęcia powinny odbywać się sobota – niedziela (terminy do ustalenia z kursantami).
4. Oferta powinna zawierać :
 nazwę i adres Wykonawcy,
 proponowaną stawkę brutto za godzinę dydaktyczną,
 cenę brutto szkolenia za 1 uczestnika projektu uwzględniającą materiał szkoleniowy,
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opis kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie instruktora prowadzącego kurs
(z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym),
program kursu z uwzględnieniem ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
najbliższy termin rozpoczęcia kursu.

5. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy przygotować oraz złożyć w terminie do dnia 23 października 2013 r. do godz.
15.30 na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego
3, 17-300 Siemiatycze lub na adres e-mail: pcpr_projekt@wp.pl.
Osoby do kontaktu: Beata Pogorzelska tel. 085 730 05 07, kom. 500 158 766,
Elwira Tołwińska-Filipiak, kom. 668 377 097.

7. Kryterium wyboru oferty: oferta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:
- oferta najkorzystniejsza cenowo.
8. Informacje dotyczące płatności:
Zapłata za realizację zamówienia będzie uiszczona przelewem na podstawie faktury lub
rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy.

Zapytanie ofertowe nie jest dokumentem wiążącym.
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