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Zaproszenie do złożeniaoferĘ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zaprasza do złoŻenia oferty na
przygotowanie usługi animacyjnej i oprawy m'Jzycznej na spotkaniu dla rodzin w ramach
projektu ,,Rodzina inwestycja w przyszłośc''współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Woj ewództwa Podlaskiego na lata 201 4-2020.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja

I7

, I7 -100 Bielsk Podlaski

tel. 85 833 2676, fax 85 833 2675
e-mail

o
.
.

:

centrum3maj a@poczta. onet.pl

Mieisce nublikacii osłoszenia o zamówieniu:
strona internetowa: www.pcprbielskpodlaski.pl

Tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię adres: Bielsk Podlaski
ul.3 Maja 17
Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego adres: Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza
46

il.

Termin i forma składania ofert:

oferty

na|eŻy składać w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty naleŻy

podpisać i zeskanować w formacie PDF) w języku polskim w terminie do 29.04.2019r.
Formularz ofertowy naleŻy wypełnić cąĄelną i trwałą techniką. W przypadku oferty
pisemnej, ofertę wraz Z pozostałymi dokumentamt na|eŻy złoŻyc w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony w pkt I. Kopertę naleŻy
opisać następująco Zapytanie ofertowe do projektu ,,Rodzina - inwestycja w przyszłośc".
ofertę w wersji elektronicznej - podpisany przez osobę upowaznioną. Skan naleŻy przesłaĆ
na adres e-mail okreŚlony w pkt. I. W temacie na\eŻy wpisać - Zap7Ąanie ofertowe do projektu
,,Rodzina

[II.

-

inwestycj

aw przyszłoŚć''.

osoby uprawnione do kontaktów:

osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 l0 82' Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
e-mail : cęntrum3

ma-j

a@poczta. onet.pl

IV.

Tryb udzielania zamÓwień

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w,'W1'tycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na|ata20142020" oIaZ Z Ustawą z dnia 29 sty cznia 200 4r. Prawo Zamowien Publicznych.

v.

opis przedmiotu zamówienia

- usługi

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie usługi animacyjnej i oprawy muzycznej
podczas spotkania dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycj a w przyszłość''.
Planowana liczba osób: 80 osób (uczestnicy projektu wraz
Uczestnikami będą osoby dorosłę i dzieci)

z

otoczęntęm oraz realizatorzy.

Termin realizacii: 19 mĄa2019r. w godzinach 11.00- 15.00

W skład usługi wchodzi:

o
o
o
o

vI.

Nagłośnienieimprezy

oświetlenie(dym' mgła)
Usługakonferansjerska
Animacj a czasn wolnego (zabawy; konkursy z nagrodaml - przy załoŻeniu, Żę kaŻde
dziecko otrzyma nagrodę; atrakcje np. magik, zabawy cyrkowe, inne propozycje
prowadzącego)

Wymagania.'

o

udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, których PKD jest toZSamę
z zabesem niniejszego zap7Ąania ofertowego.

VII. Warunki finans

owe go

rozli czenia r ea|izacji

p

rzedmiotu zamówienia

a) podstawą urypłaty wynagrodzenia będzie dostarczona Zamawiąącemu przez Wykonawcę
prawidłowo wystawiona faktura, po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy na
podstawie podpisanego prZęZ Strony protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany
przez Strony po wykonaniu usługi.
b) wysokośćwynagrodzenia będzie wypłacona zgodnie ze stawką wskazaną w umowię za
przygotowanie usługi animacyjnej,
c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. VII b, wypłacone będzie zgodnie z ustaleniami,
jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego Środków finansowych z Instytucji
Zarządzającej. Zamawiający zastrzega sobie mozliwośćpoŹntejszego przekazania
wynagrodzenia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Insty'tucji Zarządzającej,
d) w przypadka zaprzestania finansowania projektu umowa z Wykonawcą zostanie
r ozwiązana bez j akie gokolwiek odszkodow ania z te go tytułu.

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy (zaŁącznik nt I)
2. oświadczenie o braku powiązai kapitałowych lub osobowych (załączntknr 2)
3. oferta Wykonawcy uwzględniająca sugestie Zamawiającego (załącznik nr 3)

IX. Kryteria oceny oferĘ
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych vłyŻej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powtązan kapitałowych i osobo!\Tch), kaŻda waŻna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierowaó
ceną.

X.Informacje

o

wyborze Wykonawcyo terminie i miejscu podpisania umowy:

Po zakonczeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowaniu
do każdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie intemetowej
Zamawiaj

ące

go www. pcprb ięl skpodl aski. pl

wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie
przekazana tęlefonicznie' e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy' którego ofertę

Informacja

o

wybrano.
Zamawiający zasttzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert' negocjowania oferty, zmiany
warunków lub zamknięcia naborubez wyboru oferty w szczególności w przypadku zŁoŻenta
ofert przekruczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu narcalizację
niniej sz ego zamów ienia.
Zamawiający zastrzega sobie plawo do uniewaznienia niniejszego postępowaniabez podania
uzasadnięnta, atakŻe do pozostawienia postępowaniabęz wyboru oferty w szczegóIności, gdy
w odpowiedzi na zapytanie ofęrtowe wpłynąłoferty podlegające odrzuceniu' albo wszyscy

Wykonawcy zostali wykluczeniu

z

postępowania

lub nie spełnili warunków udziału

w postępowaniu.
otwarcie złoŻonych ofert nie ma charakteru publicznego.
Z ofęrentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa
warunkach określonych przez Zamawiającego.

w miejscu

i

na

JeŻe|i Wykonawca' którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy'
Zamawtający moŻę wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych oferl
z zastrzeŻeniem nieprzekroczęnia wysokoŚci środków zaplanowartych w budzecie projektu na
rea|izację niniej sze go zamówienia.

XI. Pozostałe postanowienia
1. oferta ze strony Wykonawcy musi spełniaó wszystkie wymogi stawiane w zapy'taniu
ofertowyrn ibyc złoŻona na wzorzę oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowanianakaŻdym etapie bez
podawania przyczyny.

3.Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,

mozliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy
po stępowaniu uzyskał ko lej ną najv'y ższą liczbę punktów.

z kolejnym Wykonawcą, który w

5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert Żądac od oferentów wyjaśnien oraz
w doty czących treścizŁoŻony ch ofert.
6' Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekŚcie oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zavłiadamiając o tym danego oferenta. W przypadku rozbieżności
dokumentó

co do kwoty ofert' Za cenę oferty Zamawiający ptzyjmuje kwotę wpisaną słownie.

7. Zamawiający informu1e,iŻ w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości l00oń łącznego vłynagrodzenia Wykonawcy
przypadku r ę alizow ania przez Wykonawc ę umowy ni ez godni e z harmono gram em ;

-w

b) Przewidujące karę umowną w wysokości50Yo łącznego wynagrodzenia Wykonawcy _ w
przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę z|ecenia w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

c)

Zastrzegające Zamawiającemu możliwośćpotrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy;

Ą
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Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

(miejscowośći data)

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

NrP/PESEL..
Telefon

OFERTA CENOWA
odpowiadając nazaproszenie do złożenia oferty naptzygotowanie usługi animacyjnej
oprawy muzycznej na spotkaniu dla rodzin w ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w
przyszłośi''współfinansowanego Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego nalata2074-2020,

i

oświadczam, iŻ:

I.

oferuję realizacjęniniejszegozamówienia:

a)

cena usługi animacyjnej i oprawy muzycznĄ

brutto

.

.....PLN,

słownie
II.

......PLN

Podpisując niniejszą oferlę ośwtadczam, Że'.

1. Jestem uprawniony do wykonywania przedmiotowej

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

działalnoŚci,

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenleotaz

potencj ałem technicznym

3.

i

Znajduję się

wykonanie zamowienta;'

dysponuję
osobami zdoln1łni do wykonyw ania zamowienia.

w

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej

4. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia;'
oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. ]_ lit. a / oraz art. 9 ust. 1 lit. a RoDo wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załącznikach zapytania ofertowego,
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

/podpis Wjtkonawcy/
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Załączniknr 2

oŚwrłocZENIE o BRAKU PowIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB oSoBowYCH
J

a nizej podpisany(a)...............

oŚwiadczam, Że jako oferent składający ofertę dotyczącą przygotowania usługi animacyjnej
i oprawy muzycznej na spotkaniu dla rodzin ramach projektu ,,Rodzina - inwestycja w
przyszłośc''współfinansowanego Ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
w ramach Działania 7 '2, Poddziałania 7.2.I Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na
rzecz osob zagrożonych wykluczeniem społecznym nie jestem powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamaw tającym.

Przęz powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie Się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowanięm i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczegolności na:

a)
b)
c)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej

10%o

ldziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego

lub

zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d)

pozostawaniu w związku małżęńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teŚciowe, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratęli.

(miejscowośći data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

