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ZAPYTANIE O CENĘ 

 
W związku z realizacją projektu "Wykwalifikowani pracownicy socjalni I stopnia”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwracamy się  

z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin 
(biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podręczników na potrzeby trzech edycji szkolenia z zakresu 

pracownik socjalny specjalizacja I stopnia , realizowanego w ramach ww. projektu, zgodnie ze 

specyfikacją przedstawioną poniżej: 

L.p Tytuł podręcznika 
Autor/pod 

redakcją 
Wydawnictwo 

Liczba 

sztuk 

1. 
Praca Socjalna z osobą 
uzależnioną i jej rodziną 

 

Katarzyna 

Maria 

Wasilewska-

Ostrowska 

 

Difin 

 

300 

2. 

Relacje interpersonalne : 

proces porozumiewania się 

 

Ronald B. 
Adler, Lawrenc

e B. 
Rosenfeld, Russ

ell F.  

Rebis 
300 

3. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego 

Seria Twoje prawo, wydanie 33 

 

Praca zbiorowa C.H. Beck 
300 

4. 
Kodeks cywilny, wydanie 44 

 

red: Flisek 
Aneta seria: 

TWOJE PRAWO 
C.H. BECK 

300 

5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
red: Flisek 

Aneta seria: 
TWOJE PRAWO 

C.H. BECK 
300 

 

 
2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 
dostarczenia Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty.  
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany liczby sztuk, 

zgodnie z zapotrzebowaniem na każdą edycję. 

mailto:twp@twp.szczecin.pl
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=792
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=792
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=792
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=792
http://www.ksiegarnia.difin.pl/autorzy.php?id=792
http://lubimyczytac.pl/autor/39777/ronald-b-adler
http://lubimyczytac.pl/autor/39777/ronald-b-adler
http://lubimyczytac.pl/autor/40346/lawrence-b-rosenfeld
http://lubimyczytac.pl/autor/40346/lawrence-b-rosenfeld
http://lubimyczytac.pl/autor/40346/lawrence-b-rosenfeld
http://lubimyczytac.pl/autor/40347/russell-f-proctor-ii
http://lubimyczytac.pl/autor/40347/russell-f-proctor-ii
http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/7777/rebis/ksiazki
https://bonito.pl/wydawnictwo/c+h+beck/0
https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/ch-beck
https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/ch-beck
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II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie musiał zostać dostarczony przez 
nich do Zamawiającego na wskazany adres firmy tj. Potulicka 16 w Szczecinie. Koszty przesyłki/ dostarczenia 
Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) pokrywa w całości Wykonawca. 
  
2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego Przedmiotu zamówienia (lub jego części) oraz 
faktury/rachunku. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ 
rachunku numer konta.  
 
3. Zapytanie o cenę – tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie 

wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia 

publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 

2164 ze zmianami). 

 

Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 
 
III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 
o cenę. 
 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane  
z wykonaniem Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin do dnia 27.11.2017 r. do godz. 15.00. 

 
2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 
ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zam%C3%B3wienia_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://www.twp.szczecin.pl/
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................    

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

L.p Tytuł podręcznika 
Autor/pod 

redakcją 
Wydawnictwo 

Liczba 

sztuk 

Cena za 

sztukę 

1. 
Praca Socjalna z osobą 
uzależnioną i jej rodziną 

 

Katarzyna 

Maria 

Wasilewska-

Ostrowska 

 

Difin 

 

 

 

2. 

Relacje interpersonalne : 

proces porozumiewania się 

 

Ronald B. 
Adler, Lawrenc

e B. 
Rosenfeld, Russ

ell F.  

Rebis 
 

 

3. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego 

Seria Twoje prawo, wydanie 33 

 

Praca zbiorowa C.H. Beck 
 

 

4. 
Kodeks cywilny, wydanie 44 

 

red: Flisek 
Aneta seria: 

TWOJE PRAWO 
C.H. BECK 

 
 

5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
red: Flisek 

Aneta seria: 
TWOJE PRAWO 

C.H. BECK 
 

 

 

 

 

 

Podpisano: 

........................................................ 

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/ch-beck
https://www.naukowa.pl/wydawnictwo/ch-beck

