
 
Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” 

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W RAMACH REALIZACJI RODZINNEGO WYJAZDU WAKACYJNEGO DO NADMORSKIEJ MIEJSCOWOŚCI. 

 

W związku z realizacją pilotażowego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach 

ul. Piłsudskiego 34 

16- 500 Sejny 

Adres poczty elektronicznej: schematom.stop@pcpr.sejny.pl 

Informuje, że modyfikacji podlega następująca część Zapytania ofertowego:  V. TERMIN I MIEJSCE 

SKŁADANIA OFERT 

Treść po zmodyfikowaniu: 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 Ofertę należy przesłać w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu ofertowym z dopiskiem: 

Oferta na zorganizowanie rodzinnego wyjazdu wakacyjnego projektu pn. Schematom STOP! 

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż 

 

Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty: 

- forma papierowa - Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2014 r. o godzinie 

11.30. 

- fax pod numer 875173415 – pod warunkiem wysłania oferty również w wersji papierowej z datą 

stempla najpóźniej z 25.07.2014r. - Nieprzekraczalny termin wpłynięcia oferty fax-em upływa w dniu 

25.07.2014 r. o godzinie 11.30. 

- skan oferty przesłany drogą mailową na adres: schematom.stop@pcpr.sejny.pl – pod warunkiem 

wysłania oferty również w wersji papierowej z datą stempla najpóźniej z 25.07.2014r. - Nieprzekraczalny 

termin wpłynięcia maila z ofertą upływa w dniu 25.07.2014 r. o godzinie 11.30. 

 

Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert. 

Oferty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 

Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2. lub przesłać w formie fax-u na numer 875173415 (pod warunkiem 

wysłania oferty również w wersji papierowej) lub w postaci skanu na adres 

schematom.stop@pcpr.sejny.pl (pod warunkiem wysłania oferty również w wersji papierowej). 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 

Sejny, woj. podlaskie pokój nr 3, dnia 25.07.2014 r. o godzinie 12.00. 
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