
 

 
 

  W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU: 

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnej i grupowej terapii z zakresu 

uzależnień od alkoholu z uczestnikami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i 

zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Spotkania indywidualne w wymiarze : 80 h (8 uczestników x 2h miesięcznie  przez 5 m-cy) 

2 grupy: uzależnieni i współuzależnieni. W wymiarze 40 h : 4 godziny miesięcznie dla każdej 

z grup przez 5 m-cy. 

Miejsce świadczenia poradnictwa : Klub  Integracji Społecznej  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12 

Termin rozpoczęcia terapii : 25 kwietnia 2017 r. 

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 21.04.2017 do godz. 10.00 na adres  

Ośrodek Pomocy Społecznej  32-310 Klucze ul. Zawierciańska 12, faksem pod nr               

32/6429307 lub elektronicznie ops@gmina-klucze.pl dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty   

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

przesłanych ofert. 

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych 

warunków realizacji zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

 

Złożone oferty nie stanowią oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

 

Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji zamówienia 

stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej. W 

przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub 

tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega odrzuceniu. 
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FORMULARZ OFERTOWY  

dotyczący usług  indywidualnej i grupowej terapii z zakresu uzależnień od alkoholu 

 w ramach projektu  „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 

Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY:  

……………………………………………………………………………………………. 

ADRES WYKONAWCY:  

……………………………………………………………………………………………… 

 NR TELEFONU:  

………………………………………………..FAX…………………………………………. 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………… 

  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu 

za cenę: Cena brutto wraz z wszystkimi kosztami wykonania za 1 godzinę terapii : ……………zł 

Słownie:……………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że akceptuję termin realizacji zamówienia i miejsce realizacji zamówienia. 

  

 ………………………. dnia ……………………….. 

 

                        …………………………………………………. 

                                                                                                           Podpis  


