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Projektwspółfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MGoPs.FE.9o4.L9.2oL2 Rawicz, dnia 18.04.2Ol2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.904.19.20I2

W zrłiązku z art.4 ust.8 ustawy z dnia29 sĘcznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z20l0r, Nr 113,
poz.759 ze zn.) zvracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

l. Zamawiający MIEJSKO-GMINNY oŚRoDEK PoMocY sPoŁEcZNEJ w RAWICZU
UL. GEN. GROTA RoWEcKIEGo 4A
63-900 RAwIcZ

przedmiot zamówienia
Usluga polegająca na motywowaniu rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
Ęciowych, społecznych, zawodowych i rodzinnych w miejscu jej zamieszkania.
Prognozowana ilość usług w miesiącu - 150 godzin.

Termin realizacji zamówienia w okresie od 07.05.2012r. do21.12.2012r_J-

4. Dodatkowe warunki:
- wykształcenie wyższe
socjalna
- wykonywanie usług na

- pedagogiczne, psychologiczne, socjologia, nauki o rodzinie, praca

podstawie umowy zlecenie

5. Ofertę na zalączonym druku oferty ( druk oferty dostępny na stronie www.ops.rawicz.pl w
zakładce nabory na stanowiska) proszę zloĘć do dnia 26.04.2012r. do godz. 14:00 w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu polc 209.

Miejsko - Gminny OŚrodek Pomocy Społecznej, ul. Grota R.oweckiego 4a, 63-900 Rawicz
tel.: (065)545 -40-37 fax: (065)545-35-06 ops@rawicz. pl www.ops.rawicz,pl
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa ofęrenta, dnia

oFERTA

Do

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gen. Grota Roweckiego 4A
63-900 Rawicz

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publiczrego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicmych (Dz. U. z 2010 r. nr l |3, poz.759 ze zm.), a
dotyczącego:

Wykonanie usługi polegającej na motywowaniu rodziny do współdziałania w ronłiązywaniu
trudnych sytuacji życiowych, społecznych, zawodowych i rodzinnych w miejscu jej zamieszkania
Prognozowana ilość usług w miesiącu - 150 godzin.

składamy ofertę następującej treści:

Koszt brutto 1 godziny uslugi ........

podpis osoby upowamionej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, uI. Grota Roweckiego 4a, 63-9OO Rawicz
tel.: (065)545 -40-37 fax: (065)545-35-06 ops@rawicz. pl www.ops.rawicz,pl


