POWIATOWY
w

URZĄD PRACY

ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin,
95 755 2336, 95 755 3644, 95 755 9311

www.pupsulecin.pl

e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl

Sulęcin, dn. 05.01.2015 r.
Znak: OA. 272-1/MN/15

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157 poz. 1240) oraz Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie z dnia
05.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany zarządzenia nr 10/2010 z dnia 04.05.2010 r. Dotyczącego
ustalenia zasad organizacji udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 OOO euro.
I. Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
ul. Lipowa 18b
69-200 Sulęcin
TELEFON: 095 755 23 36 FAKS: 095 755 36 44
e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl NIP: 596-148-69-92
II. Przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi w zakresie:
Przeprowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy do założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
podstawy prawne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa pracy, postępowania
administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości i innymi
związanymi z działalnością gospodarczą,
formy prowadzenia działalności,
przygotowanie do samodzielnego sporządzenia biznes planu,
praktyczne zastosowanie dokumentacji księgowej i podatkowej,
kontrola finansów (konto bankowe, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie przepływem gotówki),
organizacja małej firmy, doradztwo w zakresie działalności firmy,
konsultacje indywidualne w ramach prowadzonych warsztatów.
Forma prowadzonych zajęć - warsztaty oraz konsultacje indywidualne
Przewidywana liczba warsztatów: 11 warsztatów dwudniowych, łączna ilość godzin jednego spotkania
warsztatowego - 12 godz.
- zajęcia będą odbywały się średnio raz w miesiącu w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.
III. Termin realizacji zamówienia - od 01.02.2015r. do 31.12.2015 r.

IV. Kryterium ocen ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną ofert:
1. Cena oferty - 70 %
C- ilość punktów przyznana danemu wykonawcy obliczona wg wzoru:
C =(Cena najniższej oferty /Cena badanej oferty) x 100 x 70%

2. Doświadczenie zawodowe - 20 pkt
Wykonawca
powinien
posiadać doświadczenie
w
przedsiębiorczości.
Należy podać ilość przeprowadzonych
(rekomendacje, zaświadczenia itp.)

zakresie przeprowadzania
zajęć z zakresu
warsztatów oraz dokumenty potwierdzające

3. Przygotowanie zawodowe - 10 pkt
Dodatkowe punkty będą przyznane za dodatkowe uprawnienia z zakresu podatków i księgowości.
V. Inne istotne warunki zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz są
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.

Wykonawca/Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim wg wzoru Formularza
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Sposób przygotowania
1.
2.
3.

4.

oferty

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli
występuje.
Oferta powinna zawierać załączniki:
plan zajęć,
wykaz literatury oraz materiałów i środków dydaktycznych,
zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub list motywacyjny
wraz
z dokumentem potwierdzającym przygotowanie zawodowe
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć/przesłać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej
danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem
„Oferta na przeprowadzenie

5.

Ofertowego

zajęć z zakresu przedsiębiorczości
Pracy w Sulęcinie".

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami
Paczewska tel. 95 755 23 36 wew. 16, 34.

Powiatowego Urzędu

jest Pani Marta Nowacka

oraz Pani Natalia

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin

lub przesłać

pocztą

na ww. adres:

2.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 13:00.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego,
nr 16.

VIII.

pok.

Ogłoszenie wyboru Wykonawcy

Wynik wyboru oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.
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Załącznik
FORMULARZ

nr 1

OFERTOWY

Nazwa i adres WYKONA WCY:

Nazwa Wykonawcy:

... „. „. „. „. „. „. „. „. „ .... „. „. „. „. „. „. „. „ .. „ „. „. „. „. „. „„.

Adres Wykonawcy:„. „ .. „„. „.„. „.„.„.„

.. „ „.„.„. „. „. „.„.„.„.

„.„ .... „ .... „ .. „

Tel./faks:„. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „ .. „ „. „. „. „. „ ..
NrREGON:„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„
Nr NIP:„. „. „.„.„.„.

„. „. „ .. „ „. „. „.„. „. „. „.„ .... „„

Zobowiązania Wykonawcy:

1.

Składamy niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami w zapytaniu ofertowym
za cenę:
cena brutto oferty: „„ „„„„„ „„ „.zł. sł. zł („„„ „„„„„„„„ „„ „„„„„„„„ „„. )
w tym VAT „„„„„„„„„„„„„„„

zł.

(11 spotkań x 12 godz. x stawka godzinowa)

Integralną część oferty stanowi program zajęć, który zawiera plan zajęć oraz wykaz literatury oraz niezbędnych środków
i materiałów dydaktycznych.
2.

Doświadczenie zawodowe:

Lp. I Nazwa instvtucii zamawiaiacei

Termin realizacji

Nazwa i zakres przeprowadzonego szkolenia

3.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialna za realizację zamówienia:

4.

Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
posiadamy odpowiedni potencjał techniczny i finansowy oraz osoby zdolne do realizacji Zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

5.

Na

„„„„„.

kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z załącznikami.

Załączniki:
1. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„.
2„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„
.... „.„.„.
3„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„
.. „.
4„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„„
Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U Nr 88, poz. 553 z późn. zm),
jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia
publicznego.
Sulęcin, dnia „ „ „ „. „ „ „ „ „ „

pieczęć i podpis upoważnionej osoby

