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ASTUPSK Stupsk dnia 27.07.2016 r. 
06-561 Stupsk 

ul. H. Sienkiewicz 10 
REooN 130371456. NIP S69-11....1-() S ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 

o wartosci szacunkowej nie przekraczajqcej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamowien publicznych ( Oz. U. z 2017r. poz. 1579 z poin. zm.) okreslonego wart. 4 pkt. 8 w 

trybie zapytania ofertowego 

Gmina Stupsk zaprasza do ztoienia oferty cenowej na prowadzenie dodatkowych zaj~c 0 

charakterze terapeutycznym w projekcie "Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk" 

wspotfinansowanym w ramach Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Oziatanie 10.1 

"Ksztatcenie i rozw6j dzieci i mtodzieiy", Poddziatanie 10.1.4 "Edukacja Przedszkolna" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020w formie umowy 0 prac~, 

oddelegowanie lub umowy z osobq prowadzqcq dziatalnosc gospodarczq (200 godzin w okresie 

trwania projektu, tj. 03.09.2018r. -30.06.2019r.)przez okres 10 miesi~cy. 

Zamawiajqcy: 


Gmina Stupsk 


UI. H. Sienkiewicza 10 


06-561 Stupsk 


NIP 569-17-47-045 


REGON 130378456 


tel. 531-514-049 


e-mail: aktywneprzedszkolaki@interia.pl 


1. 	 Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie dodatkowych zaj~c 0 charakterze terapeutycznym 

z 88 dziecmi przedszkolnymi w ramach projektu "Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk "W 

Punktach Przedszkolnych w miejscowosci Stupsk, Wyszyny Koscielne, Morawy; 

2. 	 Wymagania: wyksztatcenie wyzsze, studia podyplomowe z psychologii klinicznej, kwalifikacje do 

prowadzenia terapii psychologicznej w przedszkolach/szkotach oraz min. roczne doswiadczenie 

w pracy z dziecmi przedszkolnymi/szkolnymi. 

3. 	 + 

4. 	 Zakres obowiqzkow: 

- Opracowanie programu zaj~c na 200 godzin (od 03.09 .2018r. do 30.06.2019r.), w okresie 

kwartalnym; 

- Prowadzenie zaj~c w oparciu 0 autorski program dostosowany do wieku dzieci. Program 

ma uwzgl~dniac: cel szczegotowy projektu, metody i formy pracy, sposoby realizacji; 

- Prowadzenie dokumentacji pracy: protokoty z realizacji zaj~c, dzienniki zaj~c; 

- Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnien i zainteresowan; 

- Sporzqdzanie wykazu przepracowanych godzin; 

- Sporzqdzanie okresowych kart czasu pracy; 

- Sprawowanie opieki nad catosciq gospodarki materiatowej, urzqdzeniami, sprz~tem i 

mieniem znajdujqcym si~ w placowce; 

"Aktywne przedszko/aki w Gminie Stupsk" 

RPMA. 10. 01.04-14-a601/18 

Projekt wspof/inansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Spofecznego 


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 


mailto:aktywneprzedszkolaki@interia.pl


I Fundusze ~'·zn c..ze *****Europejskie .. .,W ~ . Unia Europejska *. : 
Europejski Fundusz Spoteczny 

Program Regionalny serce Po ls ki 	 ." * 

- Wspotpraca z rodzicami, Kierownikiem ds. merytorycznych oraz Koordynatorem Projektu; 

5. 	 Wykonawca do oferty dotqczy oswiadczenie, ie posiada odpowiednie kwalifikacje 

doswiadczenie ( zat. nr 2 do Zapytania). 

6. 	 Termin wykonania zamowienia: od 03.09.2018r. - do 30.06.2019r. (10 miesi~cy) . Zamawiajacy 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacii zamowienia w przypadku zmiany terminu 

realizacji projektu. 0 zmianie terminu wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

7. 	 Strony ustalajq miesi~czny okres rozliczen za ustug~ - faktura/rachunek b~dzie wystawiana z 

dotu, na koniec kaidego miesiqca kalendarzowego b~dzie opiewac na wartosc 

przeprowadzonej ustugi na przestrzeni danego miesiqca. Wynagrodzenie ptatne bedzie z 

otrzymanej transzy ptatnosci z Mazowieckiej Jednostki Wdraiania Programow Unijnych na 

wskazany rachunek bankowy zleceniobiorcy. 

8. 	 Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ dokonac zaptaty naleinosci przelewem na konto Wykonawcy: w 

ciqgu 7 dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury/rachunku. 

9. 	 Za dzien zaptaty uznaje si~ dzien wydania dyspozycji przez zamawiajqcego do obciqienia jego 

rachunku na rzecz rachunku wykonawcy. 

10. 	 Oferent b~dzie sktadat rachunki/faktury w Biurze Projektu, w Urz~dzie Gminy w Stupsku, ul. H. 

Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk. 

11. 	 Kryterium oceny ofert: 

Cena brutto - 50%, wiedza i doswiadczenie 50% 

12. 	 Z wykonawcq, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq zostanie zawarta umowa. 

13. 	 Miejsce i termin sktadania ofert :Ofert~ naleiy ztoiyc w sekretariacie Urz~du Gminy w Stupsku, 

ul. H. Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk na FORMULARZU OFERTY w terminie do 07.08.2018r. do 

godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiscie, listownie na podany adres) z opisem: Oferta na 

prowadzenie dodatkowych zait:c 0 charakterze terapeutycznym. 

14. 	 Zatqczniki: 

• 	 Formularz ofertowy - zat. Nr 1 

• 	 Oswiadczenie Wykonawcy - zat. Nr 2 

• 	 Dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje -zat. Nr 3 

• 	 CV - zat. N r 4 

15. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podania przyczyn. 

16. 	 Klauzula informacyjna 0 przetwarzaniu danych osobowych w Urz~dzie Gminy Stupsk: 

W zwiqzku z realizacjq wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 

rozporzqdzenie 0 ochronie danych "RODO"), informujemy 0 zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz 0 przystugujqcych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych . 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w UrzEidzie Gminy Stupsk jest: 

W6jt Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10,06-561 Stupsk. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UrzEidzie Gminy Stupsk: 

LQQ@stups~-,-Q! 

3) Administrator danych osobowych - W6jt Gminy Stupsk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie art.6 ust.l lit. c RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane Sq w celu zwiqzanym z przeprowadzeniem zapytania 

ofertowego na prowadzenie zajEic dodatkowych. 
5) W zwiqzku z przetwarzaniem danych w celach 0 kt6rych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogq byc: 
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- organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dziatajqce na 
zlecenie organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikajq z przepisow 
powszechnie obowiqzujqcego prawa; 

- inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umow przetwarzajq dane osobowe dla 
ktorych Administratorem jest Wojt Gminy Stupsk. 

6) 	 Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez okres niezb~dny do realizacji celow 
okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiqzujqcego prawa. 

7) 	 W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujq Pani/Panu nast~pujqce 
uprawnienia: prawo dost~pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; prawo do zqdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do zqdania 
usuni~cia danych osobowych; prawo do zqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
prawo do przenoszenia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Uprawnienia te przystugujq na 
zasadach okreslonych wArt. 15-23 ogolnego rozporzqdzenia 0 ochronie danych "RODO". 

8) 	 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo do cofni~cia tej zgody w 
dowolnym momencie. 

9) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach 
ochrony danych osobowych, ktorym jest Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si~ na podstawie zgody osoby, ktorej 
dane dotyczq, podanie przez Paniq/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

11) Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowiqzkowe, w sytuacji gdy przestank~ 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi~dzy stronami umowa. 

12) Pani/Pana dane mogq bye przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie b~dq profilowane. 

rsld 

IIAktywne przedszko/aki w Gminie Stupsk" 


RPMA.l0.0l.04-14-a601/18 


Projekt wsp61!inansowany ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego 


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 




Fundusze 
Europejskie ~c.zow\ze. Unia Europejska 

Europejski Fundusz Spoteczny Program Regionalny serce Polski 

.• * • . 
• * 
* ••• * 

ZAtt\CZNIK NR 1 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4 

FORMULARZ OFERTOWV 

Prowadzenie dodatkowych zajE:C 0 charakterze terapeutycznym w punktach przedszkolnych w 

projekcie "Aktywne przedszko/aki w Gminie Stupsk" 

1. 	 Nazwa i adres Zamawiajacego 


Gmina Stupsk 


ul. H. Sienkiewicza 10 


06-561 Stupsk 


NIP 569-17-47-045 


REGON 130378456 


tel. 531-514-049 


e-mail: aktywneprzedszkolaki@interia.pl 

2. 	 Dane dotyczace Wykonawcy 

Imi~ i Nazwisko/Nazwa .......................................................................................................................... . 


Siedziba .................................................................................................................................................. .. 


Nr telefonu/faks ..................................................................................................................................... . 


e-mail: ......................... ..................................................... ..................................................................... . 


NiP........................................................................................................................................................ . 


3. 	 Zobowiazania Wykonawcy 

Oferuj~ wykonanie przedmiotu zam6wienia okreslonego w zapytaniu ofertowym z dnia 

27.07.2018 r. 0 prowadzenie dodatkowych zajE:c 0 charakterze terapeutycznym w punktach 

przedszkolnych w ramach projektu pn. "Aktywne przedszko/aki w Gminie Stupsk "w formie 

umowy 0 prac~, oddelegowanie lub umowa z osobq prowadzqcq dziafalnosc gospodarczq (200 

godzin w okresie trwania projektu, tj. 03.09.2018r. - 30.06.2019r.), przez okres 10 miesi~cy za 

cen~: 

Brutto/godzina ................................................................................................................. .. 
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stownie: ............................................................................................................................. zt. 

Potwierdzam termin realizacji zam6wienia w okresie: od - 03.09.2018r. do 30.06.2019r. 

Oswiadczam, ie w cenie oferty zostaty uwzgl~dnione wszystkie koszty wykonania ustugi 

zam6wienia. W ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp. i art. 5 -17 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

Oswiadczam, ie akceptuj~ warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajqcego. 

Naleinosc z tytutu realizacji umowy b~dzie ptatna przelewem na wskazane przeze mnie konto. 

Zapoznatem si~ z warunkami i przedmiotem zam6wienia i nie zgtaszam iadnych uwag. 

Podpisz~ umow~ na warunkach wskazanych przez Zamawiajqcego, zapytania ofertowego i 

ztoionej oferty w terminie zaproponowanym przez Zamawiajqcego. 

Oswiadczam, ie wypetnitem obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO l 

wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w 
celu ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym post~powaniu.* 

1) rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46IWE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi 
wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia 
wykonawca nie sktada (usuni~cie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie). 

(podpis Wykonawcy) 

... .............................. dnia .... ........ .. .. .......... . 
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ZAtACZNIK NR 2 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4 

o 5W I A D CZ E N lEW Y K 0 N A W C Y 

Ja nizej podpisany/a 

reprezentujC}c wykonawc~ tj. 

w post~powaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego 0 prowadzenie dodatkowych zaj~c 0 

charakterze terapeutycznym w ramach projektu pn."Aktywne przedszko/aki w Gminie 5tupsk"w 

formie umowy 0 prac~, oddelegowanie lub umowy z osobC} prowadzC}cC} dziatalnosc gospodarczC} 

(200 godzin w okresie trwania projektu, tj. 03.09.2018-30.06.2019r.L przez okres 10 miesi~cy. 

OSWIADCZAM 

1. 	 ze posiadam wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania ustugi, tj:. 

1) ................... ................................ ......................... ... ............ ......... ... .... .......... .................... .... . 

2) .. ...... ....................... .... ............. ............ .............. ............. ............. ....................... .. ............... . 

3) ...... ......... .... .......................... .......................... .. ......................... .............. ............ ... .... ......... . 

/ podpis wykonawcy/ 
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