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Dotacje na innowacje Inwestujemy W waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka
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lR.27l.1.l68.2015 Warka, dn. 19.10.2015r.
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Gmina Warka, działając W oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy 7. dnia 29.0l._?.00/ir. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201312 poz. 907 z późn. zm.) oraz o Zarządzenie
i\lr lR.l20.?.Í?,.2()l/l Burmistrza Warki z dnia 16 kwietnia 2014-r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nic pi'zel<r'acza wyrażonej
W zlotówkacli równowartości kwoty 30 000 euro (bez podatku VAT) W Urzędzie l\/liejskim
W Warce„ zwraca się z prośba o złożenie ol"erty na „Przeprowadzenie szkoleń dla l'/
beneficjentów ‹›statecznycli W ramach realizacji projektu pn. „Pizeciivdzialanie
wykluczeniu cyi`i°oweniii w tßminie Warka”.

Przedmiotem zamówienia na potrzeby Projektu pn.: ,,Pi"zeoiwdziałanie wykluczrmiiil
cyfrowemu W Gminie Warka”~ realizowanego w ramach POi(`l 200"/~-2013 jest
przeprowaclzenie szkolenia clla 17 Beneficjentów Ostatecznycli projektu, '/. podzialem na
2 grupy szl<oleniowe w ilości '7--10 osób W wymiarze lžšli na każda grupę. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest W zalacznil<u nr 2 do niniejszego zapytania.

Projekt wspólfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka
2007~20l3, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne ~- zwiększenie innowacyjności
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ~ elnclusion.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 listopada 20151:

Rozliczenie umowy odbędzie się W terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury po
zrealizowaniu calosci przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na zapytanie prosimy o podanie jednostkowej ceny netto przeprowadzenia
szkolenia od jednej osoby oraz całkowitą cenę realizacji zamówienia wg załącznika nr 1.
Wyliczając całkowita cenę brutto prosimy uwzględnić wszystkie koszty zwiazane z realizacja
zadania.
Cenę za realizację calego zamówienia nalezy wyliczyć jako iloczyn cenyjednostkowej netto
i ilości sztuk powiększony o podatek VAT.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” jest realizowany przez Gminę Warka.

Urząd Miejski w Warce tel. (48) 665 12 50
Š I. PI. Czarnieckiego 1 fax (48) 665 12 25

05-660 Warka www.warka.gl. um@warka.org.p|.‹›
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Dotacje na innowacje - lnwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka

Podstawą wyboru oferty przez Zamawiającego będzie najniższa kwota brutto oferty spośród
ofert spełniających wymagania opisane w załączniku nr 2.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty w terminie
do dnia 26.10.2015 r.

Oferty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski W Warce, Pl. St. Czarnieckiego l,
05-660 Warka, złożyć W Biurze Obslugi Interesanta Urzędu l\/liejskiego w Warce, faksem na
nr 48 665 12 25 lub e-mailem na adres um@warka.org.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Inwestycji
i Remontów, tel. 48 665 12 68.

Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać;
l . Formularz oferty - wg załącznika nr l
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

3, Wykaz doświadczenia trenera - wg załącznika nr 4
4. Referencje/zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szkolenia z osobaini

niepelnosprawnymi W okresie ostatnich 3 lat(kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę).

5. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych.

Nie złożenie oferty W W/W terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania
zamówieniem.

Z poważaniem
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Załączniki: /'ry / Z

1. Formularz oferty I

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Wzór umowy

4. Wykaz doświadczenia trenera

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka" jest realizowany przez Gminę Warka.

Urząd Miejski w Warce tel. (48) 665 12 50
I ,I ,I II Pl. Czarnieckiego 1 fax (48) 665 12 25
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