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PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  

we Wleniu 
 

 
Projekt: „Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń” 

 realizowany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu 

ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń 
tel. / fax  075 71 36 583 

mgopswlen@poczta.onet.pl    
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Wleń, dnia  21 maja 2010r. 
         
Zamawiający: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we  Wleniu 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 14 tys. euro 

 
                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych   

1. Zamawiający:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu 

2. Przedmiot  zamówienia: Utworzenie strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we 

Wleniu ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat projektu „Pomagając rodzinie wzmacniamy 

społeczność w gminie Wleń” i bieżąca aktualizacja utworzonej strony internetowej. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 31.05.2010r. do 31.12.2010r.   

4. Cena  jest jedynym kryterium oceny ofert. 

5. Inne istotne warunki zamówienia: Utworzenie i aktualizowanie strony internetowej Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we  Wleniu w okresie trwania projektu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane 

z realizacją oferty. 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania 

oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na 

utworzenie i aktualizację strony internetowej MGOPS we Wleniu”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem,  pocztą elektroniczną na adres:  

MGOPS Wleń ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń, nr fax 0 75 71 36 583,  e-mail: mgopswlen@poczta.onet.pl 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem,  pocztą elektroniczną na adres:  

MGOPS Wleń ul. Ogrodowa 8, 59-610 Wleń, nr fax 0 75 71 36 583,  e-mail: mgopswlen@poczta.onet.pl 

Ofertę złożyć należy do:  dnia 31.05.2010r.  godz. 15.00 Krystyna Straczyńska -  MGOPS we Wleniu 
   

       
         

          
         

 


