
 

 

 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą zaprasza do złożenia propozycji 
cenowej (oferty) na wykonanie, dostawę i montaż mebli w pomieszczeniach mieszkań wspomaganych  
w Dębnie oraz Klubu Seniora w Boguszynie dla uczestników projektu „W KRĘGU – poprawa dostępu do usług 
społecznych w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-0033/18, realizowanego w ramach działania 7.2. 
Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
 

Skrócony opis projektu 
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności  
w formie usług opiekuńczych - stacjonarnej opieki dziennej dla 220 niesamodzielnych uczestników projektu 
oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla 36 uczestników niepełnosprawnych, niesamodzielnych  
i bezdomnych w powiecie średzkim, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. 
 

Dębno, 30.10.2019 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019  
- na przeprowadzenie zajęć/warsztatów kulinarnych i edukacyjnych z zakresu dietetyki dla 220 osób 

niesamodzielnych, uczestników/uczestniczek 9 Klubów Seniora 
 

Zamawiający: Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, Dębno 14,  63-040 Nowe Miasto nad Wartą  
 

1. Cel  zamówienia 
 

Celem  zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zajęć kulinarnych Klubu Seniora dla uczestników projektu 
„W KRĘGU – poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-0033/18, –  
umowa cywilnoprawna. 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie zajęć/warsztatów kulinarnych i edukacyjnych z zakresu dietetyki  dla 220 osób 
niesamodzielnych, uczestników 9 Klubów Seniora na terenie powiatu średzkiego – zajęcia ukierunkowane 
m.in. na umożliwienie samodzielnego doboru i zastosowania technologii przyrządzania potraw według diet 
(w szczególności diet seniorów), doboru właściwych surowców do produkcji potraw w dietoterapii i/lub 
dietoprofilaktyce. 

Termin realizacji:  od daty podpisania umowy do 28 lutego 2022 - szczegółowe terminy wykonania usługi -  
grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Łącznie ilość godzin realizowana w ramach zamówienia to 540 godzin. 

 
Ponadto do zadań Wykonawcy usługi należeć będzie: 

- ścisła współpraca z zespołem projektowym, 
- dołożenie należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 
3. Termin realizacji: 
Od daty podpisania umowy do 28.02.2022 r. - szczegółowe terminy wykonania usługi - po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 



 

 

 
Miejsce realizacji zamówienia: Kluby Seniora w: Boguszynie, Dębnie, Kruczynie, Skoraczewie, Klęce (gmina 
Nowe Miasto nad Wartą), Krzykosach (gmina Krzykosy), Zaniemyślu (gmina Zaniemyśl), Dominowie (gmina 
Dominowo), Środa Wlkp. (gmina Środa Wlkp.) 

 
4. Opis przygotowania oferty cenowej: 

a) Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 

07.11.2019 r. w formie pisemnej (wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik do 

zapytania ofertowego) w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy „KRĄG”, Dębno 14, 63-040 Nowe Miasto 

nad Wartą. 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
 

5. Kryteria oceny oferty: 
 
Cena – 100%: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty 
przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru: 
C=(Cmin:C0) x 100, gdzie: C – liczba punktów, Cmin  - najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena badanej 
oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 100. 

 
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów– decydować będzie Zamawiający po 
przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 
 

7.     Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:  
a) którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
b) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć podobnych lub tożsamych  

z zakresem objętym zapytaniem ofertowym. 
 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Iwona Rutkowska - Krause, tel. 
660 323 138, e-mail: stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com.  

 
10. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury konkurencyjności i nie stanowi zobowiązania 

do zawarcia umowy. 
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Załącznik do zapytania ofertowego nr 3/2019 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, 
Dębno 14,  63-040 Nowe Miasto nad Wartą,  
e-mail: stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com   

PEŁNA NAZWA OFERENTA: 

(IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA FIRMY, ADRES, TELEFON, 

FAX, E-MAIL) 

………………………………………….. 
………………………………………….. 
tel. …………………………………….. 
NIP/PESEL*: ………….……………. 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie zajęć/warsztatów kulinarnych i edukacyjnych z zakresu 
dietetyki  dla 220 osób niesamodzielnych, uczestników 9 Klubów Seniora na 
terenie powiatu średzkiego, uczestników projektu „W KRĘGU – poprawa 
dostępu do usług społecznych w powiecie średzkim” nr RPWP.07.02.02-30-
0033/18, realizowanego w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, 
poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 
540 godz. zajęć.   

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od daty podpisania umowy  –  28.02.2022 

 
OFERTA CENOWA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1: 
 

Cena netto:  
Cena netto za 1 godz. zajęć: ……………….. PLN 
(słownie: ……………………………………….. złotych 00/100) 
 

Suma netto wyrażona liczbowo: ………… PLN1 

(słownie: ……………………………………….. złotych 71/100) 
 

Cena brutto całego zamówienia: 
 

Wyrażona liczbowo: …………… PLN  
(słownie: ………………………………………… złotych brutto) 
 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń 
2. Zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że posiadam co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć podobnych lub tożsamych z zakresem 

objętym zapytaniem ofertowym 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie i niezbędnych do realizacji 

postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) – 
dotyczy osób fizycznych. 

5. Oświadczam, że nie jestem/  jestem* powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia. 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
        
 ………………………………………………. .............................................…… 
 (miejscowość, data) (podpis oferenta) 

 
1 Należy podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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