
    

  

 

 

Treść ogłoszenia z dnia 10.10.2016r: 

Do 20 października 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zbiera szacunkowe oferty na 

sprzęt komputerowy. 

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) 

zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny sprzętu komputerowego. 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1. 

Oferty należy przesyłać do dnia 20 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres 

mailowy: p.kamycki@ekonomia-spoleczna.com.pl 

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2). 

Dodatkowe informacje: Przemysław Kamycki, tel. 56-652-22-40, e-mail: p.kamycki@ekonomia-

spoleczna.com.pl. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

załącznik nr 1p 

załącznik nr 2 

  

Treść ogłoszenia z dnia 06.10.2016r: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniuzaprasza do składania ofert w celu oszacowania 

wartości usług cateringowych podczas realizowanych w projekcie szkoleń, w pięciu powiatach subregionu 

drugiego tj. powiecie aleksandrowskim, chełmińskim, lipnowskim, toruńskim i m. Toruń w ramach RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora 

ekonomii społecznej. 

Termin składania ofert: 18 października 2016 r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: 

s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. 

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. (56) 652 22 40, e-mail: 

s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. 

Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach. 

zalacznik nr 1c 

zalacznik nr 2c 

  

Treść ogłoszenia z dnia 29.09.2016r: 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-1p-1.docx
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-2-1.doc
mailto:s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl
mailto:s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-1c.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-2c.pdf


    

  

 

 

Do 10 pażdziernika 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekoniomii Spolecznej w Toruniu  zbiera szacunkowe oferty 

na usługi poligraficzne. 

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) 

zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług poligraficznych – 

przygotowanie materiałów szkoleniowych (długopis, notatnik, segregator)  na potrzeby szkoleń 

organizowanych w 2016 -2018 roku. 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1. 

Oferty należy przesyłać do dnia 10 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres 

mailowy: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl 

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2). 

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. 56-652-22-40, e-mail: 

s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

załącznik nr 1p 

załącznik nr 2 

  

Treść ogłoszenia z dnia 29.09.2016r: 

Do 10 pażdziernika 2016r. Ośrodek Wsparcia Ekoniomii Spolecznej w Toruniu  zbiera szacunkowe oferty 

na usługi poligraficzne. 

W celu oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu (OWES) 

zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług, tj. przygotowanie materiałów 

dla uczestników szkoleń (pendrive, nagranie i wydruki materiałów)  na potrzeby szkoleń 

organizowanych w 2016 -2018 roku. 

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania stanowi: załącznik nr 1. 

Oferty należy przesyłać do dnia 10 października 2016r. do godz. 16.00 w wersji elektronicznej na adres 

mailowy: s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl 

Szacowanie należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza (załącznik nr 2). 

Dodatkowe informacje: Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska, tel. 56-652-22-40, e-mail: 

s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

załącznik nr 1p 

mailto:s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-1p-2.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-2-3.pdf
mailto:s.jaroszewicz@ekonomia-spoleczna.com.pl
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-1p.pdf


    

  

 

 

załącznik nr 2 

  

Treść ogłoszenia z dnia 30.08.2016r: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację wizyt studyjnych w 

ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona 

z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym 

zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających 

wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty 

w załączeniu do ogłoszenia. 

1. Zapytanie ofertowe 

2.Załącznik nr 1 _Oferta 

3.Załącznik nr 2 Umowa Wizyta studyjna 

4.Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w w postepowaniu 

5.Załącznik nr 4_Wykaz zrealizowanych usług w ciągu oststnich 3 lat 

Załącznik nr 1 do umowy 

Protokół_wizyty studyjne krajowe 

  

Treść ogłoszenia z dnia 29.08.2016r: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację specjalistycznego 

doradztwa w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru 

przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych 

przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe 

informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia. 

Dokumenty załączone do ogłoszenia 

Protokół_specjalistyczne doradztwo_12.09.2016 

  

Treść ogłoszenia z dnia 25.08.2016r: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na realizację specjalistycznego 

doradztwa w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/załącznik-nr-2-1.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/1.-Zapytanie-ofertowe.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/2.Załącznik-nr-1-_Oferta.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/3.Załącznik-nr-2-Umowa-Wizyta-studyjna.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/4.Załącznik-nr-3_Oświadczenie-o-spełnieniu-warunków-udziału-w-w-postepowaniu.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/5.Załącznik-nr-4_Wykaz-zrealizowanych-usług-w-ciągu-oststnich-3-lat.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/Załącznik-nr-1-do-umowy.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/Protokół_wizyty-studyjne-krajowe.pdf
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/ZO_Spec.rar
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/Protokół_specjalistyczne-doradztwo_12.09.2016.pdf


    

  

 

 

przeprowadzona z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych 

przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe 

informacje i dokumenty w załączeniu do ogłoszenia. 

Dokumenty załączone do ogłoszenia. 

Treść ogłoszenia nieaktualna z dniem 29.08.2016r. 

  

Treść ogłoszenia z dnia 25.08.2016r.: 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu ogłasza nabór ofert na poprowadzenie szkoleń w ramach 

projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”. Procedura naboru przeprowadzona z 

zastosowaniem zasady konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z 

art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. 

PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Szczegółowe informacje i dokumenty w załączeniu do 

ogłoszenia. 

Dokumenty załączone do ogłoszenia. 

protokół_trenerzy_6.09.2016 

 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/zapytanieofertowe_specjalistycznidoradcy.zip
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/zapytanieofertowe_trenerzy.zip
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/protokół_trenerzy_6.09.2016.pdf

