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załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w GOPS Prusice 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
55-110 Prusice 

ul. Powstańców Śląskich 17 

tel. (71) 312-50-97 
fax  (71) 312-50-97 

 

Znak sprawy…………………..                                                                          Prusice, dnia ………………….r. 
                                                           
 
 
                                                    Nazwa Zamawiającego 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach  
 
 
                                                        ZAPRASZA 
                                 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie/ kurs: 
 
    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

                                            I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej 
 

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 
………………………………………………………………..  
3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
4) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 
5) Ma obejmować całość zamówienia. 
 
 

                                        II.  Opis przedmiotu zamówienia 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                        III. Termin 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia …………………………………..r.; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
  
 
 
                                         IV. Kryteria wyboru 
 
1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 
     (kryteriami):  
                        CENA –  100 % 

 
                                     V. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 

       1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru, 
       2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę  
           do  występowania w obrocie prawnym, 
      3. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy, 



 5

      4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie  odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, 
      5. Program szkolenia. 

 
 
                                     VI. Opis ceny 
 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 

            1) Zaproponowana cena powinna zawierać: 
                Wartość usługi: 

           -      cena netto 
            -      cena brutto 

       2. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i  
          nie  będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  
      3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym  
              przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w cz. IV niniejszego zapytania. 
 
                                           VII. Miejsce i termin 
   1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 
 

1) Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do ……………………… w formie zgodnej ze 
wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17, 55-110 Prusice.  

 
2) Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona 

przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję 
przed terminem upływu jej składania. 

                       
                                     VIII. Dodatkowe informacje 

 
1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są: 

1) ………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………….. 

2. Zawarcie umowy odbędzie się w  terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze 
propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce 
merytorycznej………………………………… 
 
 
                                                                                                            ........................................ 
                                                                                                                    (podpis kierownika) 


