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Sochaczew, 20.06.2014 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Gmina Miasto Sochaczew, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie wytycznych 
wdrożeniowych wraz z technikami i narzędziami potrzebnych do opracowania „Modelu współpracy 
JST+NGO”, w projekcie nr POKL.05.04.02-00-G52/13 pt.: „Dobre rządzenie. Wypracowanie                       
i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi"  
przyjętym do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w okresie od dnia 23 czerwca 
2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. 
 

I. Specyfikacja przedmiotu usługi: 
 
1. Opis przedmiotu usługi: Przedmiotem zapytania jest opracowanie wytycznych wdrożeniowych 
wraz z technikami i narzędziami potrzebnych do opracowania „Modelu współpracy JST+NGO” 
opracowanie wytycznych wdrożeniowych wraz z technikami i narzędziami dla Miasta Sochaczew 
w ramach projektu   nr POKL.05.04.02-00-G52/13 pt.: „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie 
modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi". Wytyczne,                       
o których mowa mają na celu poprawę jakości mechanizmów współpracy pomiędzy JST a NGO 
(jednostkami samorządu terytorialnego a non governmental organisations – organizacjami 
pozarządowymi). 
 
2. Data wykonania usługi: od podpisania umowy do dnia 25 sierpnia 2014 r. 
 
3. Sposób i termin płatności: Przelewem do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za dany 
miesiąc świadczenia usługi. 
 
4. Sposób określenia ceny w ofercie: Cena w ofercie musi obejmować wartość wynagrodzenia za 
miesiąc kalendarzowy oraz za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie narzuty na 
wynagrodzenia wnoszone zgodnie z odrębnymi przepisami przez Wykonawcę i Gminę Miasto 
Sochaczew jako płatnika. 
 
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poproszony o podpisanie umowy, której wzór 
został załączony do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
Kryteria wyboru oferty: 
1.cena………………………………………………………………………………………………………….100% 
 
Ofertę (z wypełnionymi żółtymi polami) proszę przestać pocztą elektroniczną na adres, z którego 
otrzymaliście Państwo niniejsze zapytanie, lub faksem na nr 046 862 26 02 lub na adres: Urząd Miejski 
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, najpóźniej do dnia 04.07.2014 r. do godziny 16:00. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Miasto Sochaczew do zawarcia umowy. 
Niniejsze ogłoszenie może być odwołane lub zmienione przez Gminę Miasto Sochaczew. 
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
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II. Oferta: 
 

1. Nazwa i adres oferenta: ………. 
 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu usługi, opisanego w specyfikacji w pkt I, , tj. opracowanie 
wytycznych wdrożeniowych wraz z technikami i narzędziami potrzebnych                         
do opracowania „Modelu współpracy JST+NGO” w okresie od podpisania umowy do dnia 
25 sierpnia 2014 r.  w projekcie nr POKL.05.04.02-00-G52/13 pt.: „Dobre rządzenie. 
Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego                 
z organizacjami pozarządowymi”, za następującą cenę, obliczoną zgodnie z pkt 5 zapytania 
ofertowego: 

 
Wynagrodzenie .................................................................. zł 
Słownie złotych: 
 
 


