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ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ,,Artystyczne szycie firan-
warsztaty krawieckie ” dla 8 osób z niepłnosprawnościami  ramach projektu pt. ,,Razem

łatwiej’’ współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi
Priorytetowej  IX  ,,Wspieranie  włączania  społecznego   i  walka  z  ubóstwem’’,  Działania
9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu’’, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

1. Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 
                            27-300 Lipsko.

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ,,Artystyczne szycie firan
–warsztaty krawieckie ” w ramach projektu pt. ,,Razem łatwiej’.

3. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1
4. Inne istotne warunki zamówienia:

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 
1)  osoby  fizyczne  nieprowadzące  działalności  gospodarczej,  przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne
prowadzące  działalność  gospodarczą,  osoby  prawne,  spółki  prawa  handlowego,  lub
jednostki  organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  oraz  wspólnicy  spółek
cywilnych; 
2)  znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia, tj. nie pozostają w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczy się względem
nich postępowania naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne – dotyczy Wykonawcy –
potwierdzenie spełnienia warunku - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; 
3) posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania
wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (dotyczy Wykonawcy lub osoby,
którą  Wykonawca  wyznaczy  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia)  -  potwierdzenie
spełnienia  warunku  -  załącznik  nr  4  do  zapytania  ofertowego  oraz  poświadczone  za
zgodność  z  oryginałem  kopie  posiadanych  dyplomów/  dokumentów/  certyfikatów
potwierdzających wymagane kwalifikacje; 

5. Zamawiający  dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 Cena  - 100%

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.IV.2020 r.
7. Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. 
b) Oferta  złożona  przez  Wykonawcę  powinna  zawierać:   wypełniony  formularz

ofertowy  ,,Formularz  ofert”’  (zał.  nr  2),  oraz  dokumenty  (pełnomocnictwa)  i
zaświadczenia wyszczególnione w pkt.4.



c) Ofertę należy złożyć do  dnia 06.03.2020 r. do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie
z opisem ,,Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów ,,Artystyczne szycie
firan – warsztaty krawieckie ”. ,,Nie otwierać przed 06.03.2020 r. godzina 10.00” 

8. Miejsce złożenia oferty: 
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko,

Ofertę  można  złożyć  osobiście  u  Zamawiającego  pok.2  lub  za  pośrednictwem
poczty/kuriera na adres Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6,
27-300 Lipsko.

b) Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrywaniu.
9. Inne postanowienia: 

a) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyn.

b) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty
najkorzystniejszych. 

c) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem PCPR w Lipsku z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz
przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie. 

d) Warunki  płatności;  należność  za  wykonanie  zadania  nastąpi  po  podpisaniu  odbioru
protokołu oraz od otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury od Wykonawcy 

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę
telefonicznie.

Koryna Kucharczyk 
Dyrektor PCPR w Lipsku


