
MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI 

Załącznik Nr 2  

do Regulaminu Zamówień 

z Budżetu Miasta Sokołów 

Podlaski poniżej 14 tys. Euro 

 

 

ORPA.8141.1.23.2015.A       Sokołów Podlaski 26.02.2015 r. 

 

Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na zadanie pn.: „Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla 

miasta Sokołowa Podlaskiego w 2015 roku”, jako zamówienia poniżej 14 tys. euro. 

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

 

1.1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

1.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz 

napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: Diagnoza problemów alkoholowych i innych 

zagrożeń społecznych dla miasta Sokołowa Podlaskiego – badania 2015 rok”. 

1.3. Ceny w ofertach podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 

1.4. Mają być napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

1.5. Mają obejmować całość zamówienia. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Oferta powinna spełniać następujące kryteria: 

a. Uwzględniać następujące grupy badawcze: 496 uczniów  (klasy VI szkół podstawowych i  klasy 

II gimnazjalne), 400 mieszkańców oraz 20 punktów sprzedaży alkoholu - z terenu obszaru 

badanego tj. miasta Sokołowa Podlaskiego. 

b. Badane obszary problemowe: przemoc, alkohol w życiu dorosłych i młodzieży, problemy 

związane z narkotykami i skala zjawiska, hazard, inne substancje psychoaktywne: papierosy, 

dopalacze, leki, uzależnienia od hazardu, komputera, Internetu, cyberprzemoc.   

c. Wymagany raport: w formie papierowej – 2 egzemplarze i na nośniku elektronicznym – 1 

egzemplarz. 

d. Wymagane jest dokonanie porównania wyników badań z badaniami przeprowadzonymi 

przez Miasto Sokołów Podlaski w roku 2011 oraz wynikami badań Europejskiego Programu 

Badań (ESPAD). 

 

3. Wykonawca składając ofertę cenową składa również: 

 

a. Opis sposobu realizacji zadania i czas opracowania i prezentacji wyników. 

b. Ankiety badawcze – po dokonaniu wyboru złożonej oferty i przed podpisaniem umowy. 

c. Rekomendacje osób wykonujących zadanie. 

d. Wykonanie przynajmniej 1 zadania pn. „Diagnoza problemów alkoholowych i innych 

zagrożeń dla miasta …”. 

 



4. Wymagany termin realizacji umowy: od 01.04.2015 do 30.07.2015 r. 

5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%. 

6. Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 

propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 13.03.2015 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w 

siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta - Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

08-300 Sokołów Podlaski ul. M. Skłodowskiej – Curie 18A. Na kopercie należy umieścić nazwę i 

adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.; „Diagnoza 

problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla miasta Sokołowa Podlaskiego w 

2015r.”  

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie 

otwarta i nie będzie rozpatrywana. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:  

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 13.03.2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie 

zamawiającego w Urzędzie Miasta - Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300 

Sokołów Podlaski ul. M. Skłodowskiej Curie 18A. 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:  

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Urząd Miasta - 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300 Sokołów Podlaski ul. M. Skłodowskiej – 

Curie 18A pok. Nr 2 tel.: 25/787 22 57. 

 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:  

W terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany oferent ma 

podpisać umowę w Urzędzie Miasta – Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 08-300 

Sokołów Podlaski ul. M. Skłodowskiej- Curie 18A. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania 

złożonej oferty cenowej. 

 

             Burmistrz 

(+) Bogusław Karakula 


