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Potqgowo, dnia 19.01.2017 r.

Zapytanie o cene w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjno6ci

DOTYCZY: organizacji i przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego, warsztat6w psychologicznych

oraz grup wsparcia dla uczestnik6w Centrum Integracji Spolecznej Promyk

Fundacja Promyk solidarno6ci realizuje projekt pn..,,Dziatania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b

dotkniqtych izagro2onych ubdstwem iwykluczeniem spotecznym - rozwdj Centrum Integracji Spofecznej Promyk

w Potqgowie" wsp6tfinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego. W zwiqzku z powy2szym Fundacja Promyk solidarnodci

zaprasza do zto2enia oferty cenowej zgodnie z wzorem formularza kt6ry stanowi zalqcznik nr 1.

Termin wykonania uslugi w liczbie:

a) warsztaty psychologiczne: 2h w tygodniu x 9 miesiqcy w grupach 15 osobowych, tj. 16 h miesiqcznie;

b) poradnictwo psychologiczne: 10h miesiqcznie/30 uczestnik6w'

c) grupy wsparcia: 2h w tygodniu/30 uczestnik6w

Szkolenia odbywai siq bqdq w Centrum Szkoleniowym - Chlewnica 9,76-230 PotQgowo w godzinach pomiqdzy

8.00-18.00

Ofertq zlo2yi mo2na osobiScie w biurze Projektu - Centrum Integracji spolecznej ,,Promyk", ul. Witosa

7,76-230 Potqgowo, drogq e-mail na adres: artur.malek@promyksolidarnosci.pl w terminie do dnia 30 stycznia

2017r. do godz. 12.00. W przypadku sktadania oferty osobi5cie lub pocztE na kopercie nale2y umie6cii napis

,,Oferta cenowa - organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztat6w psychologicznych

oraz grup wsparcia dla uczestnik6w Centrum Integracji Spolecznej Promyk". W razie pytah prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 723 347 805 dni robocze w godzinach od 7.00-15.00.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania wla5ciwego oszacowania warto6ci zam6wienia i nie

stanowi oferty w mySl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rdwnie2 nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych.

Mieiscowo6i i data podpis i pieczqi
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Projekt pn,,, Dzialania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotkniqtych i zagro2onych ub6stwem iwykluczeniem spofecznym - rozwoj
Centrum Integracji Spotecznej Promyk w Potqgowie" wsp6tfinansowany przez Unie EuropejskQ w ramach Europejskiego Funduszu

Spotecznego
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Zafqcznik nr 1

OFERTACENOWA

Ja ni2ej podpisany/a

Zamieszkafy/a w:

Tel. kontaktowy.: ..,...........

e-mail:

Skiadam niniejszq ofertq na organizacjq i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztat6w

psychologicznych oraz grup wsparcia dla uczestnik6w CIS w tqcznym wymiarze 34h miesiqcznie/3O

uczestnik6w x 9 miesiqcy w ramach projektu pn. . ,,.Dzialania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b

dotkniQtych i zagro2onych ubdstwem i wykluczeniem spolecznym - rozw6j Centrum Integracji Spofecznej

Promyk w PotQgowie", Wspdtfinansowanego przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu

Spotecznego realizowaneg o ptzez Fundacjq Promyk solidarnoSci.

Zgodnie z zapytaniem o cenq w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjno6ci z dnia

19.0t.20t7r.

Za cenq brutto obejmujqcq:

t, Cenq 1 godziny brutto

2. Cenq wykonania zam6wienia brutto, tj. 306 godzin x stawka za 1 godzinq brutto

Data i podpis

projekt pn.,, Dziatania na rzecz zwiqkszania zatrudnienia os6b dotkniqtych i zagro2onych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym - rozw6i

Centrum Integracji Spolecznej Promyk w Potqgowie" wsp6tfinansowany przez Uniq EuropejskQ w ramach Europejskiego Funduszu

Spofecznego


