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Baranów, dnia 08.09.2014 r.  

 
 
Gmina Baranów 
ul. Armii Krajowej 87 
96-314 Baranów 
INW.271.1.61.2014.KKS 
 

Zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu 
systemowego partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej realizowanego w Szkole Podstawowej w Golach realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Baranów 
ul. Armii Krajowej 87 
96-314 Baranów 
Tel. 468581350 
Email: urzad@gmina-baranow.pl  
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
1. Szkoła Podstawowa w Golach  
 
II . Tryb postępowania 
„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane jest 
w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności" określoną  
w aktualnych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki". 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne dla I grupy liczącej od 15 do 25 osób, obejmujące 
przeprowadzenie zajęć w roku szkolnym 2014/2015 (w okresie wrzesień 2014 -  czerwiec 2015) wg 
poniższego zestawienia: 
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Nr 
zadania Zajęcia 

Liczba 
godzin w 
miesiącu 

Liczba godzin  
w okresie  

wrzesień 2014 r. – 
czerwiec 2015 r. 

Miejsce wykonywania zajęć  

1 poradnictwo  i doradztwo 
edukacyjno-zawodowe 1 

10 godz.  
(4 godz. – 2014 r.  
6 godz. – 2015 r.) 

Szkoła Podstawowa 
w Golach 

 

Zajęcia pozalekcyjne wchodzące w skład zamówienia prowadzone będą na terenie szkoły.  

Opisane w zamówieniu zajęcia będą realizowane bezpośrednio przed lub bezpośrednio po 
obowiązkowych zajęciach szkolnych uczniów, termin realizacji zajęć musi być dostosowany do 
planu zajęć uczniów i uzgodniony z dyrektorem szkoły. 
Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć pozalekcyjnych 
Dokumentowanie czasu pracy Wykonawcy będzie wymagało wypełniania kart pracy nauczyciela. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych, które 
zapewni szkoła. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. 
 
Główne obowiązki Wykonawcy: 

a) przygotowanie planu pracy zajęć zgodnych z założeniami projektu,  
b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi zgodnie z założeniami projektu, 
c) przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej, 
d) przestrzeganie zasad realizowania zaplanowanych godzin w miesiącu. 

 
IV. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie 

 
V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 

 
VI. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie 

 
VII.  Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r. 
 
VIII.  Wiedza i doświadczenie: 
Wykonawca musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć 
będących przedmiotem zamówienia, minimum roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia 
danego typu zajęć, minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi. 
 
IX. Kryterium oceny ofert: 
Cena 100% 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - 
załącznik nr 1 + oświadczenia. 
Oferta powinna: 

a) zawierać potwierdzenie wymaganych kwalifikacji i wykształcenia /kserokopie 
kwalifikacji zawodowych/; 

b) zawierać adres oferenta, numer telefonu i numer NIP, 
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c) określać cenę brutto za wykonanie usługi  
d) oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie, 
e) strony oferty powinny być ponumerowane, 
f) oferta musi być podpisana w każdym wymaganym miejscu, 

 
XI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 
1. Oferty należy składać do 19 września  2014 r. (włącznie)  do godziny 10:00 w jeden z poniżej 
wskazanych sposobów: 

a) pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres podmiotu realizującego zamówienie: 
Urzędu Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów  

b) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie w godzinach: poniedziałek, wtorek, 
czwartek: 08:00-16:00: środa: 08:00-17:00, piątek: 08:00-15:00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 22 września 2014 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie.  
 
 
 
 
 
XI. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji udziela: 
1. Szkoła Podstawowa w Golach - Pani Beata Jackowska, tel. 46/856-09-02,  
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie lub pocztą 
tradycyjną. 

 
 
 

Wójt Gminy  
Andrzej Kolek  
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Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

 
 

………………..dnia…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….…… 
 

…………………………………………………………………………………………………….…… 
imię i nazwisko, adres, telefon Wykonawcy 

 
 
Formularz oferty 

dotyczy zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu pn.„ w ramach projektu pn. 
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe - Moja przyszłość”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego 

 w Szkole Podstawowej w Golach   
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 
 

1. Dane Wykonawcy: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………… 

Stopień awansu zawodowego: …………………………………………………………………………. 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje (poświadczone kopie za zgodność z oryginałem w formie 

załączników), liczba załączników  ……………………….  

Opis doświadczenia zawodowego: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:  ....................................................................... PESEL……………………………………………. 

Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………………… 
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2. Przedmiot zamówienia: 
 

Oświadczam, że zadanie nr 1  poradnictwo  i doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole 

Podstawowej w Golach wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania 

ofertowego przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych. 

 
Oczekiwana cena za 1 godzinę zajęć: 
 
Cena jednostkowa brutto, za jedną godzinę zajęć edukacyjnych ………………………..zł  

(słownie:……………………………………….………...………………………...……………........) 

 

Oferta obejmuje…………………………………………………….………..………………………... 
(cena jednostkowa za 1 godzinę zajęć x liczba godzin w okresie wrzesień 2014 – czerwiec 2015) 

(słownie:……………………………………………...………..……………………….……….........) 
           

 
W cenie oferty są zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, jak 
 i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 
 
Uwaga: W przypadku składania ofert na dwa zadania lub więcej niniejszy formularz oferty należy złożyć odrębnie na 

każde zadanie.  
 

 
 

....................................... 
Podpis Wykonawcy 
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………………..dnia…………………….. 
 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………... 
(imię i nazwisko Wykonawcy) 

 
Oświadczenie 

 
 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

wynikające z art. 233 Kodeksu Karnego (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, 

że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie 

postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystam z pełni praw 

publicznych.      

 
 
 
 

…………………………….. 
                                           (podpis Wykonawcy) 
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………………..dnia…………………….. 
 

………………………….. 

………………………….. 

…………………………... 
(imię i nazwisko Wykonawcy) 

 
Oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji w ramach projektu partnerskiego pn. „„Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja 

przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). 

 

 

 

…………………………….. 
                                           (podpis Wykonawcy) 

 


