Częstochowa, dnia 10 lutego 2020 r.
Zapytanie ofertowe w ramach projektu
„Akademia Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej” nr 2/AZ//2020
Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 20 000,00 PLN netto
I.

II.

Zamawiający:
Bank Żywności w Częstochowie
42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309
tel.: 34/325 50 36; 507 162 616
e-mail: czestochowskibz@op.pl
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi fryzjerskie dla uczestników projektu „Akademia Aktywności
Zawodowej i Zdrowotnej”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0517/18-004 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna
integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
2. Kod CPV 98321000-9 usługi fryzjerskie
3. Zakres usługi: Kompleksowa usługa fryzjerska dla 80 osób, w tym 10 mężczyzn i 70 kobiet. Pod
pojęciem kompleksowej usługi rozumie się usługę fryzjerską w skład której wchodzi:
a) dla kobiet: dobór fryzury, mycie, pielęgnacja, strzyżenia, farbowania lub balejaż, modelowanie,
b) dla mężczyzn: dobór fryzury, mycie, pielęgnacja, strzyżenie, modelowanie.
4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Zamawiającego.
Zamówienie planowana jest w miesiącach uruchamiania każdej z 10 grup projektowych liczących
10 osób, cyklicznie od miesiąca lutego/marca 2020 do grudnia 2021.
Usługa będzie wykonywana w siedzibie Wykonawcy (w zakładzie fryzjerskim) lub w innych lokalizacjach,
gdzie odbywać się będą działania projektowe, zgodnie ze wskazaniem zamawiającego.

III. Warunki:
1. Termin związania ofertą – 60 dni.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
3. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo – należy złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.
IV. Kryteria oceny oferty:
Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena.
1. Cena powinna obejmować wszelkie koszty oferenta i wszelkie obciążenia podatkowe.
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres
realizacji usługi tj, do grudniaa 2021 i nie będzie podlegać waloryzacji. Zamawiający ma przyznane we
wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania
Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Wykonawcę w cenie
brutto.
VI Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do 18.02.2020 r. do godz. 9.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres email:
czestochowskibz@op.pl (zeskanowane podpisane i skompresowane pliki PDF) lub poczty tradycyjnej lub
złożona osobiście w biurze Zamawiającego: ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 309, 42-217 Częstochowa. Decyduje
data wpływu oferty do biura, w przypadku poczty elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty.
Osoba do kontaktu: Norbert Kępiński, tel. 34 325 50 36; 507 162 616 w godz. 9.00-15.00.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1
Dane Wykonawcy
Nazwa ………………………………………………
NIP/ …………………………………….……………
Adres………………………………………………………
telefon…………………….…………e-mail ………………………….

OFERTA
na usługi fryzjerskie
Usługa

Ilość
osób

1

2

Usługa fryzjerska dla kobiet:
dobór fryzury, mycie, pielęgnacja,
strzyżenia, farbowania lub balejaż,
modelowanie.

70

Usługa fryzjerka dla mężczyzn:
dobór fryzury, mycie, pielęgnacja,
strzyżenie, modelowanie.

10

Cena brutto
za usługę dla
1 osoby.
3

Wartość
usługi
4= 2*3

Wartość usługi

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) - .....................................
Słownie: ........................................................................................................................................................
w tym podatek VAT: ...................................
Słownie: ........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń. Zobowiązuję się realizować zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym.

……………………………………
Data

………………………………………
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Oferenta
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Załącznik nr 2
Dane Wykonawcy
Nazwa ………………………………………………
NIP/ …………………………………….……………
Adres………………………………………………………
telefon…………………….…………e-mail ………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
z Bankiem Żywności w Częstochowie
W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe oświadczam, że nie jestem powiązana/y osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w szczególności
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………
data

………………………………………
podpis Wykonawcy lub
osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
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