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Gryfino, data 3 czerwca 2Ot4r.

oicizam6wienia
O6rodek Pomocy Spotecznej w Gryfinie, zwraca siq z proSbE o oszacowanie warto6ci
zam6wienia usfugi organizacji i przeprowadzenia warsztat6w arteterapeutycznych w ramach
projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spofecznego w powiecie gryfiriskim"
wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitaf Ludzki dla 8 uczestnik6w projektu (os6b niepelnosprawnych intelektualnie).
w ramach projektu. systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spolecznego w powiecie gryfidskim"
finansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki Priorytet Vll, Dzialanie 7.L Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji,
Poddzialanie 7.1.2 Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra
pomocy spolecznej.
Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest organizacja nastqpujqcej warsztat6w arteterapeutycznych dla 8
uczestnik6w projektu w ilo6cigodzin 120.
Obowiqzki wykonawcy:
zapewnienie sali do przeprowadzenia warsztat6w na terenie miasta Gryfino,
zapewnienie niezbqdnego sprzqtu oraz material6w do przeprowadzenia warsztat6w, takich
jak sprzqt nagla3niajqcy, reflektory, rekwizyty, kostiumy, projektor i inne,
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2.

3.
4.

pozakofczeniuwarsztat6wwystawieniezaSwiadczenie/certyfikat6w,

stafa wsp6fpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi zaanga2owanymi w
realizacjq projektu.
Okres realizacji uslugi: lipiec - listopad 2014 r.
Pozyskane informacje zostanq wykorzystane wylqcznie
przeznaczonego na wykonanie dzialania.

w

celu weryfikacji szacunku

bud2etu

Termin i miejsce zlo2enia propozycjicenowej:
lnformacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zlo2y(, w formie pisemnej, w jqzyku
polskim w siedzibie O5rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. tu2ycka L2 -w sekretariacie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2014 r., do godziny 15.30 lub przeslai drogq listownq
(decyduje data wptywu do OSrodka Pomocy Spotecznej w Gryfinie) lub drogq email:
iza bela.firlas@ops.srvfino.pl w terminie do 05.05.2014r.
Niniejsze zapytonie mo na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wortoicizom6wienia, Zopytanie nie
stonowi oferty w myil art. 66 Kodeksu Cywilnego, jok r6wniei nie jest ogloszeniem w rozumieniu
ustowy P rowo za m 6wi e ri p ub I i czny ch.

(pieczqi
w rym

n'17,T. r.
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osoby wystqpujqcej

w imieniu ZamawiajEcego)

