Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie
ul. Życzliwa 11
53-030 Wrocław
72 12 73 555

Wrocław, dnia 24.07.2017 r.
Tomasz Garpiel Pro-Publico
ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław
ZAPYTANIE O CENĘ
nr 8.4.2/2017/01 z dnia 24.07.2017 r.
Zajęcia z fizjoterapeutą
dla dzieci w wieku od 1-3 lat z Klubu Dziecięcego Krasnale Wrocławskie
W związku z realizacją projektu nr WND-RPDS.08.04.02-02-0006/16 pn. „Wrocławskie Krasnale”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i
prywatnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zwanego dalej Projektem, zwracamy
się z zapytaniem o cenę na realizację zajęć z fizjoterapeutą dla dzieci w wieku do lat 3.

I.

Zamawiający
Tomasz Garpiel Pro-Publico, ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław, NIP: 678-273-57-98, REGON: 120937952.

II.

Opis przedmiotu zapytania o cenę, terminy

wykonania zamówienia oraz miejsce wykonania

zamówienia.
1.

Zamówienie dotyczy realizacji zajęć z fizjoterapeutą dla dzieci w wieku do lat 3 świadczonych
w Klubie Dziecięcym „Krasnale Wrocławskie” we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 11.

2.

Zajęcia muszą być prowadzone w godzinach pracy Klubu 7:00-17:30.

3.

Ilość godzin zajęć w miesiącu – 48 h – prosimy o podanie ceny za realizację 1 h usługi brutto.
Termin realizacji usługi:
Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od 1.08.2017 do 30 czerwca 2018 r.
Miejsce realizacji usługi:
Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie, ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław,
Doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca powinienem mieć wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone kopią dyplomu,
udokumentowane w CV doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta oraz ukończenie kursów
dodatkowych w zakresu metod fizjoterapii dziecięcej

1.

drogą elektroniczną na adres: kontakt@krasnalewroclawskie.pl

2.

Termin przesyłania odpowiedzi: 1 sierpnia 2017 r.
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Miejsce i termin przesłania odpowiedzi
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III.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie
ul. Życzliwa 11
53-030 Wrocław
72 12 73 555

Załącznik nr 1
……………………….
(pieczęć)

FORMULARZ OFERTY
w ramach Zapytania nr 8.4.2/2017/01 z dnia 24.07.2017 r. na realizację zajęć z fizjoterapeutą
dla dzieci w wieku od 1-3 lat z Klubu Dziecięcego Krasnale Wrocławskie
Dane Oferenta:
Nazwa

………………………….………………………………………………

Adres

………………………….………………………………………………

NIP

……………………

Telefon ……………………

e-mail ……………………

Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko

…………………………….

Telefon

…………………………….

E-mail

…………………………….

WYCENA
L.p.

Nazwa obszaru tematycznego

1

Zajęcia z fizjoterapeutą

Koszt jednostkowy (brutto)
za 1 godziną zajęć

Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie

5. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.
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4. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia.
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zamówienia.
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ul. Życzliwa 11
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72 12 73 555

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
7. Gwarantujemy, że wskazana w formularzu ofertowym stawka będzie obowiązywała przez
cały okres trwania umowy,
8. Zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem
zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do
zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną
dodatkowych roszczeń finansowych.
9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której
upływa termin składania ofert.
10. Wskazana stawka będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania umowy.

…………………………………………………
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(data i podpis osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta)
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