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ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERT 

 
               Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Planowania Strategicznego, ul. Ratuszowa 2, tel.(0-14)             
683-81-06,  fax. 683-81-60 składa zapytanie ofertowe o cenę na: 
 

Opracowanie SIWZ do postępowania o zamówienia publiczne                                                                           
w ramach projektu „Wzrost społeczno – gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy 

dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”                          
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

 

Zakres zamówienia:  
          Opracowanie SIWZ na realizację  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG pn.:  „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu 
obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”   

Zamówienie obejmuje: 

a) wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe obejmujące: 
- szkolenia językowe,                                            

- szkolenia komputerowe, 

- zarządzanie zasobami ludzkimi, 

- szkolenia administracyjne (dla urzędników i radnych),  

- szkolenia dla StraŜy Miejskiej; 

     b)   wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań ankietowych; 

     c)   wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie strategii promocyjno - wizerunkowa    

miasta;   

     d)  wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na opracowanie strategii budowania partnerstw lokalnych 

w  Dębicy. 

     Zakres zamówienia: 
    a)  przekazanie Zamawiającemu: 

          - 2 egz. kaŜdej z wymienionych wyŜej SIWZ. 

     b) dokumentacja przetargowa powinna obejmować  dokumenty pozwalające na wszczęcie przetargów 

nieograniczonych. 
           

Wykonawca zobowiązany jest w terminie zakreślonym przez zleceniodawcę do uzyskania we własnym zakresie 

wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych. 

 

Zamawiający przyjmie od Wykonawcy jedynie kompletną dokumentację. 



                                                                      Miasto Dębica 
 

Projekt ,,Wzrost społeczno -gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji 
publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”, realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI:  do 21 dni od przekazania przez zamawiającego materiałów do postępowania nie 
później niŜ do 31 stycznia 2009 roku.                                     
 

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY  

     1. Oferent moŜe sporządzić tylko jedną ofertę na całość  

     2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

SKŁADANIE OFERT 

         Oferty sporządzone na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania naleŜy składać w terminie do                  

12-01-2008r. do godz. 1000 w pokoju 104 (sekretariat) w siedzibie zamawiającego z dopiskiem Oferta na 

opracowanie SIWZ na realizację zadań w ramach projektu „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy 
poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji 
samorządowej”   – nie otwierać przed 12-01-2008 godz. 1015. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-01-2008 o godz. 1015 w pokoju 102. 

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Andrzej Bukowski,  tel. (0-14) 68-38-106. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyŜej wymagania zaoferuje najniŜszą 

cenę na wykonanie zadania.  

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu wysłanym 
do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
 

                                     

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:                          

     - druk oferty + opis zadań  
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