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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy: GOPS.8111.21.2011 
 
 

Zamawiający:       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach  
                             ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice 
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w ramach realizowanego 
projektu systemowego pt. Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie integracji społecznej w gminie 
Stare Babice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złoŜenia oferty na: 
- wykonanie pakietu zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych lub pielęgnacyjnych dla 15 uczestników projektu   
mających na celu wzrost samooceny oraz pewności siebie. 

 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia 
  1.   Wykonanie pakietu zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych lub pielęgnacyjnych dla 15 uczestników projektu 

(13 kobiet i 2 męŜczyzn), w tym: 
- stylizację fryzury (np. koloryzacja, regeneracja włosów, strzyŜenie z czesaniem) lub 
- zabiegi pielęgnacyjne twarzy (np. peeling,  masaŜ, maseczka nawilŜająco-odŜywcza, itp.) oraz dłoni         
  i paznokci.                                                                                                                                                                 
Zabiegi zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

  2.   Termin realizacji usługi: wrzesień - październik 2011 r. 
       

II. Kryteria wyboru ofert 
- cena wykonania – 70% 
- miejsce – 30% 
 

III. Inne informacje: 
1. Miejsce realizacji usługi musi znajdować się moŜliwie blisko Starych Babic z moŜliwością dojazdu środkami 

komunikacji miejskiej lub z zapewnionym przez oferenta transportem (wliczonym w koszty) ze Starych 
Babic do miejsca realizacji usługi. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są 
dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu usług 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a równieŜ przestrzegać zasad promocji zgodnie z wytycznymi 
zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieŜącego prowadzenia w trakcie realizacji usługi listy obecności 
uczestników oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia realizacji 
usługi. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji usługi stanowiącej: 
 a)  listę obecności uczestników - odbiorców usług,  
b)  informację o zakresie usługi oraz jej wartości zrealizowanej dla kaŜdego z uczestnika – odbiorcy usługi. 

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zamówienia. 
 

IV. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Cenę wykonania usługi zgodnie z formularzem oferty. 
2. W ofercie naleŜy podać proponowany zakres usługi na osobę w ramach podanej ceny. 

Stare Babice, dn.29.10.2011r. 
 



3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 

 
Sposób oraz termin składania ofert: 
 
Oferty z dopiskiem w tytule „Oferta EFS 2011” naleŜy przesłać mailem na adres Zamawiającego:   
gops@babice-stare.waw.pl oraz rylska.m@gmail.com 
do dnia 7 października 2011 r.  do godz.16.00 
Oferta powinna być waŜna przez minimum 1 miesiąc od dnia jej przesłania. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik GOPS w Starych Babicach p. Alicja Napurka tel. 
22 722 90 11  lub koordynator projektu Magdalena Rylska tel. 502 811 126. 
 
 


