
 

GMINNY   OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ                                         Zgierz  06.12.2013r 

 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4 

                                     Zaproszenie do składania ofert:  

Przedmiot zamówienia :  
  Dostawa i realizacja voucherów na usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla  17 uczestników 
projektu ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”  współfinansowanego  przez  
Unię  Europejską  Europejski Fundusz Społeczny  Program  Operacyjny  Kapitał Ludzki . 
 
                    INFORMACJA  O  ISTOTNYCH  WARUNKACH  ZAMÓWIENIA           

I. INFORMACJA OGÓLNA 
1.Zamawiający :  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Zgierzu   95-100 Zgierz ul. Ł ęczycka 4 
Tel./   42 716-65-53; 42 716-25-15 w.239,  fax  42  716-68-63 

2. Miejsce realizacji zadań :  teren miasta Zgierza. 

3.Vouchery mają  na celu  poprawę wizerunku uczestników projektu na potrzeby rozmowy 
kwalifikacyjnej  z potencjalnym pracodawcą. 
4.Vouchery winny być wydrukowane w 2 wariantach 

1) dla    8 kobiet   
-  Usługi fryzjerskie  realizowane w postaci :  mycie włosów , zastosowanie odŜywki na 
włosy, strzyŜenie, modelowanie, uczesanie;  
- Usługi kosmetyczne realizowane w postaci: skrócenie, opiłowanie płytki paznokci  rąk, 
odŜywka , balsam na dłonie , malowanie paznokci rąk (jeden kolor), 
2)   dla    9 męŜczyzn   
- Usługi fryzjerskie  realizowane w postaci:  mycie włosów , strzyŜenie lub podcięcie 
włosów  i   brody, zastosowanie odŜywki na włosy,  suszenie, ewentualne  uczesanie.  
- Usługi kosmetyczne realizowane w postaci: skrócenie, opiłowanie płytki paznokci rąk, 
odŜywka, balsam na dłonie. 

5. Zamawiający wymaga, aby vochery (talony)  będące przedmiotem niniejszego 
postępowania były środkiem płatniczym.  
6.Wykonawca otrzyma imienną  listę osób uprawnionych do skorzystania z poszczególnych 
usług w ramach voucherów (talonów). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości  voucherów (talonów) w trakcie trwania 
umowy. 



 

8.Vouchery(talony)  winny być zrealizowane w dniach od 16 grudnia  2013r                   
do 18 grudnia 2013r. 

9. Sposób realizacji voucherów: 

1) Zamawiający przekaŜe Wykonawcy imienną listę osób uprawnionych do otrzymania 
voucheru (talonu). 

2)Realizacja voucherów (talonów) uczestnikom projektu winna odbywać się poprzez  zakład  
fryzjersko – kosmetyczny  znajdujący  się na terenie miasta Zgierza. 

2) Wykonawca wyznaczy i wskaŜe  zamawiającemu zakład/y  fryzjersko-kosmetyczny/e, 
który/e  zobowiązane będą do zrealizowania  voucherów (talonów). 

3)Przed wykonaniem Usługi fryzjersko – kosmetycznej Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzić,  czy osoba uprawniona - uczestnik projektu  posiada voucher (talon). Uczestnik 
projektu, uprawniony do voucheru (talonu) zobowiązany jest do złoŜenia podpisu  na liście 
obecności po  zrealizowaniu Usługi. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wpis  na voucherze (talonie) zawierający datę , 
podpis osoby uprawnionej oraz pieczątkę  zakładu  realizującego voucher (talon). 

8.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usługi za osoby, które potwierdziły 
podpisem  zrealizowanie usługi. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, za faktycznie zrealizowane Usługi, 
wystawionej  po zakończeniu realizacji voucherów w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

10. Wykonawca wykona i  dostarczy vouchery (talony) na swój koszt  bezpośrednio do 
siedziby Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy.  

11. Postępowanie  w trybie zapytania o cenę  zgodnie z  Procedurami udzielania zamówień 
publicznych których wartość nie przekracza  wyraŜonej w złotych równowartości   14 000 
EURO . 
II . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Oferty naleŜy przesłać elektronicznie na adres gops.kierownik@gmina.zgierz.pl   do dnia 
12 grudnia  2013r do godziny 12.00 (wzór oferty w załączeniu) 
2. Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym. 
3. Cena  ofertowa za usługę fryzjersko – kosmetyczną dla kobiet i męŜczyzn  winna być 
wypisana  cyframi w złotych polskich i potwierdzona słownie. 
4. KaŜdy Oferent  moŜe  złoŜyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na wszystkie 
Usługi określone w punkcie 4   wykluczenia z postępowania. 
5.  Płatność   nastąpi  po zrealizowaniu usługi w terminie 7 dni od dnia  dostarczenia  faktury 
z listą imienną uczestników do  Zamawiającego. 
III.KRYTERIA WYBORU OFERT .   



1.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o: 
   -    najkorzystniejszą cenę jednostkową  za usługę dla kobiet i męŜczyzn .       
2.  Cena jednostkowa  za usługę dla  kobiet i męŜczyzn  nie moŜe ulec  zmienianie w trakcie 
trwania umowy. 

IV.WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający dokona zawarcia umowy, po dokonaniu wyboru ofert. 

2. Dokładne terminy  i adres  realizacji usługi  zostaną  określone w umowie. 

3. Do zawarcia umowy naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające  prawo wykonywania 
usług fryzjersko-kosmetycznych. 
3. V. SKŁADANIE OFERT ,TRYB OTWARCIA . 

 1.Oferty naleŜy przesłać drogą elektroniczną na adres gops.kierownik@gmina.zgierz.pl  
2. Wzór oferty  w załączeniu 
 3.Pytania moŜna kierować  do Kierownika GOPS pod nr   tel. 42  716-65-53. 

VI. USTALENIA KO ŃCOWE 

2.Umowa  zlecenie zostanie zawarta z Oferentem na czas określony jak wyŜej. 

 ZAMAWIAJ ĄCY 
Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 Małgorzata Bibel 
Zgierz 06.12.2013r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  O F E R T A  
W odpowiedzi na zaproszenie  do składania ofert  z dnia  06.12.2013r dotyczące: 

  Dostawa i realizacja voucherów na usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla  17 
uczestników projektu ”Inwestycja w siebie dzisiaj, szansą na lepsze jutro”  
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  Europejski Fundusz Społeczny  Program  
Operacyjny  Kapitał Ludzki . 

1. Imię i nazwisko  Oferenta:.………………………………….……….………. 
2. Adres Oferenta ……………………………………………….……………… 
3. Nr  rachunku bankowego: ………………………………..………………….. 

4. Oferuję wykonanie   przedmiotu  zamówienia :. 
1) Voucher (talon) dla kobiet : 
- Cenę jednostkową  netto  za 1osobę   – ……………………………….……… zł  
(słownie złotych: …………………………………………..……….….………….) 
- Cenę  jednostkową  brutto   za 1osobę   –  ……………..…………….……..… zł  
(słownie złotych: ……………………………………………….…….………..….) 
2)  Voucher (talon) dla męŜczyzn : 
- Cenę jednostkową  netto  za 1osobę   – ……………….……………………… zł  
(słownie złotych: ……………………………..……………………..…………….) 
- Cenę  jednostkową  brutto   za 1osobę   –  ……………..…………………..… zł  
(słownie złotych: ……………………………………………………………..….) 
 

5.  Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z informacją o  istotnych  warunkach zamówienia  i nie 
wnoszę do nich  zastrzeŜeń. 
6. WyraŜam zgodę na warunki płatności określone w istotnych warunkach zatrudnienia. 
7. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………..…...2013 r. 

………………………………. 
(miejscowość dnia 

……………………………….. 
    (podpis Oferenta)  

 

 


