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dotyczy: realizacji działania „Piknik rodzinny dla beneficjentów i ich rodzin” w ramach 

projektu „Jesteśmy aktywni” edycja 2011  

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu realizuje kolejną edycję projektu 

systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego przez Unię Europejską                         

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach aktywnej integracji 

realizowane są działania skierowane do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. 

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zleci usługi turystyczne 

polegające na zorganizowaniu jednodniowego pikniku rodzinnego w formie 

wycieczki do Szymbarku w woj. Pomorskim, dla uczestników i uczestniczek 

projektu „Jesteśmy aktywni” edycja 2011 i członków ich rodzin.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera druk oferty. Złożenie 

oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wszystkimi warunkami opisanymi w druku oferty. Oferta stanowić będzie 

załącznik do umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Siemyślu zleci wykonanie przedmiotu zamówienia oferentowi, 

który złoży najkorzystniejszą ofertę. Ocena ofert dokonana zostanie według poniższego 

kryterium:  

opis kryterium wartość 
kryterium 

cena łączna za realizację przedmiotu zamówienia 

- tj. cena za 1 osobę x liczba uczestników wycieczki    

100% 

ŁĄCZNIE  100%  

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia, 

zapraszamy do złożenia oferty (wyłącznie na załączonym druku oferty wraz z 



załącznikiem wymienionym w tym druku) w terminie do dnia 9 listopada 2011 roku 

do godziny 11.00 (decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do 

Zamawiającego):  

 - osobiście lub za pośrednictwem poczty – w siedzibie OPS w Siemyślu, 78-123 

Siemyśl ul. Kołobrzeska 14, pok. 04 

- e-mailem – ksiegowa-ops@siemysl.pl (w tym przypadku Oferent przesyła 

skany dokumentów).  

Wybór oferty nastąpi do dnia 9 listopada 2011 roku do godz. 15.00. 

Przewidywany termin podpisania umowy – 14 listopada 2011 roku.    

 

   

w załączeniu: 

1/ druk oferty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Bany – pracownik socjalny ds. projektów unijnych 

      Ośrodek Pomocy Społecznej  w Siemyślu 

      Tel. 509-858-536, e-mail: agagmur5@wp.pl  


