ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013

Gmina Miejska Czarna Woda zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
przeprowadzenia szkolenia w ramach Projektu „Aktywna Jesień Życia II”
1. Zamawiający : Gmina Miejska Czarna Woda
2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dla 10 Beneficjentów Projektu
szkolenia z zakresu kuchni regionalnej: przygotowywanie potraw typowych
dla kuchni kociewskiej
 Kurs obejmuje 20 godzin zegarowych ( 4 dni po 5 h) zajęć praktycznych
z zakresu kuchni regionalnej
3. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013r.
4. Kryterium oceny oferty:
 cena brutto określona za 1 godz. szkolenia – max. 90 pkt.
 doświadczenie w prowadzeniu szkolenia – max. 10 pkt.
5. Inne istotne warunki zamówienia :
 posiadanie kwalifikacji do prowadzenia szkoleń o tym charakterze
 zajęcia odbywać się będą w Świetlicy Wiejskiej w Lubikach
 materiały do przeprowadzenia warsztatów zapewnia Zamawiający


przed rozpoczęciem szkolenia Oferent zobowiązany jest do przygotowania
i przedstawienia programu szkolenia
 po zakończeniu szkolenia Oferent zobowiązuje się do przekazania
Zleceniodawcy wypełnionych list obecności uczestników szkolenia
potwierdzonych przez prowadzącego i dziennika zajęć
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani
Oferenci otrzymali taką samą liczbę punktów
7. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączniku do zapytania ofertowego. Oryginał Oferty
przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany przez
uprawnioną osobę, powinien być dostarczony drogą pocztową jako list polecony na
adres: Świetlica Miejska „Kulturalnia” ul. Mickiewicza 1, 83-262 Czarna Woda
(decyduje data wpływu), osobiście lub pocztą elektroniczną na adres
kulturalnia@op.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

8. Termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do dnia 20 lutego 2013r do godz. 15.00
Powyższe zamówienie jest wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz.759 z późn. zmianami) zgodnie z z art.4 ust.8 tejże ustawy.
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