
 

              

                                                                                          

 

„Zielone światło dla aktywnych” 

Projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

       

 

Jadów, 01.06.2011r. 
 

 

…………………..…………………………….. 

………………………………………………… 

 

 

  

W związku z realizacją projektu „Zielone światło dla aktywnych”, współfinansowanego  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał  
Ludzki,  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji”,  Poddziałanie 7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej” przez Gminę Jadów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana 
Pawła II 17, 05-280 Jadów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, w okresie od  01.04.2011r. do 
30.11.2011r.,  
występujemy z  zapytaniem ofertowym  na świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia 15 
osób - 12  uczestników projektu „Zielone światło dla aktywnych” oraz  3 osoby personelu projektu - 
łącznie 15 osób w ciągu 3 dni  - to jest 45 osobodni ( 15 osób * 3dni = 45 osobodni )  w okresie od  
27.06.2011r. do 30.06.2011r.,o wartości  ogółem nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro 
 
Wymagania: 

1. Zgoda na umieszczanie przez Zleceniodawcę emblematu Unii Europejskiej i POKL,  flagi UE w 
pomieszczeniach, w których odbywać się będą posiłki.  

2. Zapewnienia warunków pobytu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Dostarczenia Zleceniodawcy, w ciągu 7 dni od daty zakończenia usługi  faktury z podaniem 

nazwy projektu   „Zielone światło dla aktywnych”  oraz numeru umowy. 
 
Ofertę na w/w usługę prosimy przekazać w formie pisemnej według załączonego wzoru 
osobiście, faksem lub e’mailem  do dnia  09.06.2011 r. do godz. 15.00  na adres: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, tel/fax: tel./fax 25 675 41 09, 
e’mail gopsjadow@wp.pl 
 

 
Kryterium oceny ważnych ofert - cena 100 % 
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„Zielone światło dla aktywnych” 

Projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

       

 
 
 
 

………………………, dnia …………………….. 
 
 
……………………..…….………………….. 
………………………………………………..   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie 

…………………………………………….….                           ul. Jana Pawła II 17 
………………………………..………………                           05-280 Jadów 
                     / dane Oferenta/ 

 

FORMULARZ  OFERTY na 
na świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia 15 osób - 12  uczestników projektu „Zielone światło dla 

aktywnych” oraz  3 osoby personelu projektu - łącznie 15 osób w ciągu 3 dni  - to jest 45 osobodni ( 15 osób * 

3dni = 45 osobodni )  w okresie od  27.06.2011r. do 30.06.2011r.,o wartości  ogółem nie przekraczającej 

równowartości kwoty 14.000 euro 

 

1 Zamawiający 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jadowie,   ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów 

 

2 Przedmiot zamówienia 

na świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia 15 osób - 

12  uczestników projektu „Zielone światło dla aktywnych” oraz  

3 osoby personelu projektu - łącznie 15 osób w ciągu 3 dni  - to 

jest 45 osobodni ( 15 osób * 3dni = 45 osobodni )  w okresie od  

27.06.2011r. do 30.06.2011r.,o wartości  ogółem nie 

przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro 

3 Termin realizacji zamówienia od  27.06.2011r. do 30.06.2011r. 

4 Wykonawca 

 

 

 

 

5 

 

Wartość brutto w zł za 1  

Osobę 

 

 

 

 

6 

 

Wartość brutto w zł za 1  

osobodzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………….…………..                                                 …………………………….………….. 

           Miejscowość,  data )                                                                       (pieczątka, podpis Oferenta) 


