Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wykonawców działań
w projekcie systemowym – organizacja wycieczki do Wrocław – Karpacz –
Praga – Skalne Miasto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku poszukuje Wykonawców działań
zaplanowanych w ramach projektu systemowego „Aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” współfinansowanego ze środków UE.
Poniżej zapytanie ofertowe, które będzie podstawą do wyboru Wykonawcy działania
realizowanego w ramach projektu.
W razie niejasności informacji udziela pracownik socjalny Barbara Elert tel. 63 246 21
39 w godzinach 7.30-15.30.

Projekt „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym szansą na nowe życie”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kurpińskiego 6
62-511 Kramsk

Kramsk, dn. 05.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - organizacji wycieczki 3 dniowej do Wrocław
– Karpacz – Praga – Skalne Miasto dla 44 osób w ramach projektu systemowego
„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” –
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
(art.4 pkt. 8 ustawy).
1. Beneficjent (Zamawiający):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, 62 – 511 Kramsk
NIP 665-227-82-04, REGON 003730408
tel. 63 246 21 39
email: opskramsk@pomost.poznan.pl
2. Nazwa projektu :
„Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie”
3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1) Wykonanie usługi 3-dniowej wycieczki do Wrocław – Karpacz – Praga – Skalne Miasto
dla 44 osób W dniach 30.08.2013 do 01.09.2013 tj:

a) transport z miejscowości Kramsk do Wrocław – Karpacz – Praga – Skalne Miasto
dla 44 osób,
b) zapewnienie kierownika wycieczki,
c) noclegi i całodniowe wyżywienie,
d) zapewnienie przewodników w zwiedzanych obiektach,
e) ubezpieczenie NNW,
f) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (m.in. Panorama Racławicka, Ogród
Japoński, Skalne Miasto, metro w Pradze),
g) opłaty parkingowe.
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze
oferty.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: atrakcyjność oferty – waga 50%
2 kryterium: cena waga 50%
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres e-mail : opskramsk@pomost.poznan.pl; tel. kontaktowy:
63 246 21 39 lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. do
godz. 15.30.
6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 22 lipca
O wyniku postępowania będziemy informować drogą mailową i telefoniczną.
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roku.

