
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  

na zadanie: zorganizowanie i przeprowadzenie  Racjonalnej Terapii Zachowania dla 
uczestników projektu systemowego ,,Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne.  

 
Zorganizowanie i przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania dla 45 osób, uczestników 
projektu systemowego, podzielonych na cztery grupy. 
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w czasie 96 godzin, po 24 godziny  
dla każdej grupy. 
Zajęcia RTZ dla dwóch grup (I gr. – 11 osób, II gr. – 12 osób) mają być zrealizowane  
na terenie Mielca, dla pozostałych ,poza Mielcem (I gr. – 11 osób, II gr. – 11 osób).  
W przypadku grup ,,wyjazdowych” realizator powinien  zorganizować co najmniej 
trzydniowy wyjazd wraz z noclegiem i wyżywieniem. 
 
     2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe 
 
I.  Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania  
          dla ,,grup mieleckich” 
 

1. zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry terapeutycznej, 
2. zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
3. zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych 
4. catering w przypadku zajęć trwających ponad 4 godziny powinien obejmować gorące 

danie, kawę i herbatę, w przypadku krótszym – kawę, herbatę, ciastka 
5. ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków 
6. wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności, potwierdzających odbiór 

materiałów szkoleniowych i korzystania z posiłków oraz oznakowania miejsc,  
z których korzystać będą uczestnicy zajęć poprzez umieszczenie plakatów lub banera 
dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych 
przez Zamawiającego) 
 

II.  Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z Racjonalnej Terapii Zachowania dla 
,,grup wyjazdowych” 

1. zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry terapeutycznej, 
2. zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
3. transport uczestników zajęć z Mielca do miejscowości w której będą odbywały się 

zajęcia oraz przywóz uczestników z powrotem do Mielca, 
4. zakwaterowanie uczestników zajęć w jednym budynku w pokojach 2 lub 3 osobowych 

(każdy pokój powinien posiadać węzeł sanitarny),  
5. obiekt musi posiadać salę lub inne wyznaczone miejsce umożliwiające realizację 

zaplanowanych zajęć, 



 

6. pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej na terenie obiektu 
oraz zapewnienie napoi ciepłych i chłodzących, 

7. ubezpieczenie uczestników w ramach NNW w czasie wyjazdu z Mielca do czasu 
powrotu do Mielca, 

8. zapewnienie uczestnikom zajęć spotkania integracyjnego (np. ogniska, grilla itp.), 
9. wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia list obecności, potwierdzających odbiór 

materiałów szkoleniowych i korzystania z posiłków oraz oznakowania miejsc,  
z których korzystać będą uczestnicy zajęć poprzez umieszczenie plakatów lub banera 
dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych 
przez Zamawiającego)  
 

3.Termin wykonania zadania: 
 

23 maj – 30 czerwiec 2011 
 

4. Kryterium oceny ofert  (50% cena, 50% doświadczenie) 
 

1. Cenę należy podać w PLN uwzględniając wszystkie składniki wynikające  
z prawidłowego wykonania zadania. Cenę w formularzu należy wskazać poprzez 
przemnożenie ilości osób i kwoty za osobę. 

2. Kryteria doświadczenia - doświadczenie w prowadzeniu RTZ (wskazując szkolenia 
należy podać liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych) 
 

      5.   Inne istotne warunki zamówienia: 
 
Prosimy, aby oferta wykonawcy zawierała:  

1. dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu RTZ,  
2. cenę brutto usługi – załącznik nr 1 do zaproszenia, 
3. harmonogram poszczególnych zajęć dla wszystkich grup z ujęciem bloków 

tematycznych terapii, 
4. adres miejsca, w którym będą się odbywały zajęcia w Mielcu, 
5. adres i opis potwierdzający standard obiektu w którym będą przebywali i szkolili się 

uczestnicy zajęć zorganizowanych poza Mielcem. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. wglądu w oryginały certyfikatów kadry prowadzącej, 
2. po wyborze oferty możliwości zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób biorących 

udział w zajęciach (z tolerancją do 3 osób). W takim przypadku cena ogólna będzie 
mnożnikiem ilości osób i kwoty za osobę przedstawionej w formularzu oferty. 

 
 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 
 

Ofertę należy sporządzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.   
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, (na kopercie należy 
umieścić napis „Oferta przeprowadzenia RTZ”).  



 

 
7. Termin składania ofert 

 
Ofertę należy złożyć do dnia: 9.05.2011. 
 

 
8. Uwagi 

 
1. Oferty, które nie zostaną złożone na druku przygotowanym wg załącznika nr 1,  

nie będą rozpatrywane. 
2. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje żadnych zobowiązań wobec strony. O ewentualnym wybraniu oferty 
zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie nie później niż  
w terminie 7 dni od daty terminu końcowego składania ofert. 

3. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z kierownikiem 
projektu pod nr  tel. 17 581-82-78 lub koordynatorem, nr  tel. 17 773-92-17 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

załącznik nr 1 
 

Formularz ofertowy 
 

Dane dotyczące wykonawcy  
Nazwa:  ................................................  
Siedziba:  ................................................  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................  
Strona internetowa:   ................................................  
Numer telefonu:    ............................................... 
Numer faksu:     ..............................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
39-300 Mielec 
ul. Łukasiewicza  
 
 

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym składam swoją ofertę na zadanie:: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie  Racjonalnej Terapii Zachowania dla uczestników 
projektu systemowego ,,Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 
 
Oferuję wykonanie w/w zadania w cenie brutto:……………………………………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………… 
Oferuję cenę brutto za 1 osobę uczestniczącą w zajęciach odbywających się na terenie  
Mielca:.......................................................................... 
słownie: ..................................................................................................................................... 
Oferuję cenę brutto za 1 osobę uczestniczącą w zajęciach odbywających się poza Mielcem:  
……………………………………………… 
słownie:……………………………………………………………………………………….. 
 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia oraz, zdobyłem konieczne informacje, 
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
2. Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 
4.Oświadczam, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym  
z niniejszym zamówieniem upoważniamy następującą osobę/y:……………………………,  
tel. ……………………. 
 

……………………………………………….. 
(podpis oferenta lub podpis osoby/osób 
uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta) 

 


