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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro 

Zamawiający: 

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, 

Tel 77 438 17 26 

e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl 

 

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Przeprowadzenie kursu barmańskiego I-go stopnia 

Opis przedmiotu zamówienia (kod zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika 

zamówień (CPV) 

Zgodnie z załącznikiem  

Termin wykonania zamówienia: 

30 kwietnia 2011 r. 

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście                      

w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział 

Oświaty i Zdrowia pok. Nr 206 lub telefonicznie - tel. 77 438 17 26. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Anna Wojtczak. 

Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy: 

mailto:powiatpr@powiatprudnicki.pl


-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                     

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

- wypełniony formularz Oferty,  

- potwierdzoną kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonego przez wojewódzki urząd  pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej, 

 

- zaparafowany wzór umowy. 
 

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto, 

- cena  ofertowa  podana  przez  wykonawcę  obowiązuje  przez  okres  ważności umowy i nie  

  podlega waloryzacji. 

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie się 

kierował kryterium: 

- najniższej ceny, 

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione 

wymagania udziału w postępowaniu.  

Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

- ofertę   należy  sporządzić  w  języku  polskim (czytelną  i  trwałą techniką)  na   załączonym 

   formularzu Oferty,  

- ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 marca 2011 r., do 

   godz. 11
00

 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, sekretariat –  

   pok. 102, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, 

ul. Kościuszki 76 

- na   kopercie   należy   umieścić   firmę   (nazwę)  i   adres  wykonawcy,    nazwę   i   adres 

zamawiającego oraz napis: Oferta na: Przeprowadzenie kursu barmańskiego I-go stopnia 

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 

   otwierania, 

- wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub wycofać   złożoną  przez  siebie  ofertę    przed  

  terminem upływu do jej składania. 

 

 

 




