Ełk, 20.11.2019 r.
ROZEZNANIE RYNKU

Nr postepowania:

07/2019/RR/AlterCIS

Tytuł projektu:

Otwórz się na zmianę z AlterCIS

Realizator projektu:

Stowarzyszenie ADELFI w partnerstwie z Powiatowym Urzędem
Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku

Rodzaj oferty:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła.

Szczegółowy opis usługi/zadań:

Przygotowanie i przeprowadzenie 2 warsztatów rękodzieła.
Tematem przewodnim warsztatów mają być ozdoby
świąteczne: stroiki, kartki, ozdoby choinkowe wykonane
różnymi technikami (decoupage, quillingu, itp.)
Warsztaty dla 16 uczestników projektu z podziałem na dwie
grupy w wymiarze 2 x 6 godzin. Warsztaty odbywać się będą na
terenie miasta Ełku w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00.
Beneficjentami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym w tym głównie osoby długotrwale bezrobotne,
niepełnosprawne.

Miejsce wykonywania usługi:

19-300 Ełk

Termin realizacji usługi:

28.11.2019 r. – 20.12.2019 r.

Forma realizacji usługi/zadań:

Umowa zlecenie

Dodatkowe wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia.
Opracowanie programu warsztatu rękodzieła.
Zapewnienie sali warsztatowej po stronie zleceniobiorcy.
Zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
warsztatów po stronie zleceniodawcy.

Opis sposobu przygotowania
oferty:

Zawartość oferty:

Termin i sposób składania
ofert:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu oferty cenowej
zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku,
w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz powinna
być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty cenowej
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisująca ofertę.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert cenowych zamawiający może
zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

1. Wypełniony formularz oferty (zgodny z Załącznikiem nr 1).
2. Ramowy program szkoleń.
Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2019 r. do godz. 14:00 w
formie przesyłki pocztowej, kurierskiej lub osobiście w biurze
Centrum Integracji Społecznej AlterCIS: 19-300 Ełk, ul Małeckich
3 lok 16. lub drogą mailowa na adres altercis@adelfi.pl
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

