
 

Zapytanie ofertowe 
 

dot. wyboru wykonawcy usługi opieki nad dziećmi w ramach realizacji projektu 
pt. „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1 

 
 
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Łukasiewicza 1c 
39-300 Mielec 

   
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania jest zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników  projektu, podczas  udziału 
ich rodziców w zajęciach w okresie od czerwca do 15 grudnia 2011 roku. Harmonogramy oraz liczba 
dzieci będą podawane w terminie 7 dni przed  zaplanowanymi zajęciami.   
Ogólna liczba dzieci objętych opieką – 25  dzieci w wieku od 2 do 8 lat z podziałem na grupy                      
lub indywidualnie  stosownie do potrzeb wynikających z realizacji projektu.                                                                        
Opiekę należy zapewnić zgodnie z harmonogramami w dni robocze oraz sporadycznie                     
w soboty  w godzinach 8:00-20:00 z zagwarantowaniem odpowiednio dostosowanego 
pomieszczenia, wyżywienia oraz ubezpieczenia NNW. 
 
2. Termin realizacji 
 
Od czerwca 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku.  
 
3. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy: 
- posiadający uprawnienia do opieki nad dziećmi do lat 7 
- posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie objętym zamówieniem 
 
4. Kryteria oceny ofert: 
- cena - 100 % 
 
5. Sposób przygotowania oferty: 
- w ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za przedmiot zamówienia tj. jedną godzinę 
pobytu, jednostkowy koszt wyżywienia z wyszczególnieniem kosztów: śniadania, obiadu                  
i podwieczorku,                                                                                                                                                          
- ramowy program dnia w placówce. 
 
6. Termin składania ofert: 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona  
w siedzibie Zamawiającego osobiście bądź drogą pocztową  do dnia 26 maja 2011 roku. 
Otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2011 roku. 
 
7.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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 1c 
 
 

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym składam swoją ofertę na zadanie: 
 

a/ Zapewnienie opieki dla dzieci uczestników projektu. 
Oferuję wykonanie w/w zadania w cenie brutto za 1 godz. usługi:………………………….. 
słownie:………………………………………………………………………………………. 
b/ Zapewnienie wyżywienia w cenie brutto:  śniadanie………………………………………. 
                                                                        obiad………………………………………….. 
                                                                        podwieczorek…………………………………. 
 
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 posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 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) 

 
 
 

       

 


