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Bodzentyn, dn. 17 grudnia 2009 r.

SONDAŻ RYNKU Nr MGOPS-POKL.09/2009
Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt pod
nazwą: „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN” w ramach „Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż 17
uczestnikom projektu systemowego pn. „AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE
BODZENTYN” odzieży stosownej i odpowiedniej na spotkanie rekrutacyjne związane z nabyciem
zatrudnienia (rozmowa rekrutacyjna z przyszłym pracodawcą).
W związku z realizacją projektu systemowego, którego głównym celem jest podniesienie aktywności
zawodowej biorących w nim udział osób, Zamawiający uprasza by odzież odznaczała się elegancją, oraz
praktycznością; w numeracji wielkościowej charakterystycznej dla dorosłej/ego kobiety/mężczyzny
Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops@bodzentyn.umg.pl lub
2. faxem: 041 311 55 41 lub
3. drogą pocztową na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie;
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.
Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i nazwisko: Beata Dulęba
tel. (041) 311-55-11
e-mail: mgops@bodzentyn.ugm.pl
....................................................................
(data, podpis kierownika jednostki )
WZÓR OFERTY
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……………………………
pieczątka oferenta

..............................
data
OFERTA
Do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
Fax 041 311 51 14
E-mail: mgops@bodzentyn.ugm.pl

Społecznej

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe Nr ………………………………. dotyczące zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać przedmiot zamówienia)
składamy ofertę następującej treści:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT ....... %
........................................................................zł.
Cena brutto ....................................................................................................................zł.
Słownie: ........................................................................................................................
......................................................................................................................................

2.
3.

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
Oświadczamy,
że
firma
jest
płatnikiem
podatku
VAT
o
numerze
NIP .......................................................
Załączniki do oferty:
………………………………………………
………………………………………………

4.

identyfikacyjnym

............................................................
podpis osoby upoważnionej
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