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ZAPYTANIE O CENĘ
dotyczące zorganizowania pikniku integracyjnego w ramach

PROJEKTU SYSTEMOWEGO „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Gmina Bobrowniki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zwany dalej Zamawiającym, zaprasza 

do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  zapytania  o  cenę  na  zorganizowanie  pikniku 
integracyjnego w ramach projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Adres  Zamawiającego:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Bobrownikach,  42-584  Dobieszowice  ul. 
Kościuszki 25 c, godziny pracy zamawiającego: poniedziałek od 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek od 
7.00 do 15.00 oraz piątek od 7.00 do 14.00, tel.:  (32) 287 78 63 i 502-097-819, fax. (32) 287 78 63,  
e-mail: ops@bobrowniki.pl 

3. Zapytanie o cenę nie wymaga  stosowania ustawy o zamówieniach publicznych - art.  4 ust.  8 Ustawy  
z dnia z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.).

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Bobrownikach  zwraca  się  do  Państwa  z  prośbą  
o  podanie  kosztu  brutto zorganizowania  pikniku  integracyjnego  na  rzecz  integracji  
i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bobrowniki 
w ramach którego przewidziano:

− wynajem sceny,
− wynajem zespołu muzycznego, tanecznego,
− organizacja poczęstunku,
− organizacja konkursów sportowych dla dzieci z nagrodami,
− organizacja  zabaw  dla  najmłodszych  (np:  wynajem  dmuchawców,  tj.  zjeżdżalni 

średniej i zamku oraz rajtobusu)
Planowane miejsce realizacji – Plac strażacki w Rogoźniku w dniu 7.09.2013 r.
Proponowana forma rozliczenia za wykonane usługi – Faktura VAT/Rachunek.

W  celu  wzięcia  udziału  w  w/w  postępowaniu  proszę  o  wypełnienie  Załącznika  nr  1 
i dostarczenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach, 42-584 Dobieszowice ul. 
Kościuszki 25 c do dnia 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12,00

Kopia:
a/a
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