
                            

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1/2012

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 113 poz.759). Wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt.8 ustawy).

W związku z realizacją projektu Nr: WND-POKL.09.01.02-26-182/12
pt.: „Nauka i zabawa to super sprawa !.” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY:
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Łążek 58
27-670 Łoniów
tel. 158218203 fax 158218203
mail: lazek@autograf.pl

kieruje zapytanie ofertowe na wybór personelu projektu – osób
prowadzących zajęcia w projekcie

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Nazwa zamówienia:
Wybór personelu projektu – osób prowadzących zajęcia w projekcie „ Nauka i zabawa to super sprawa !”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2

2 Rodzaj zamówienia: Usługi edukacyjne

3 Lokalizacja:
Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Łoniów, w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łążku.

4 Zakres zamówienia obejmuje:
 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osób do prowadzenie zajęć z uczniami w ramach projektu pt: 
„Nauka i zabawa to super sprawa !”, zwanych dalej odpowiednio personelem Projektu i Projektem.

Celem Projektu jest rozwinięcie zdolności, umiejętności i zainteresowań jak i wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Łoniów.
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Okres realizacji Projektu 29.10.2012r. – 30.06.2013r.
Usługa będzie realizowana w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku w podziale na 3 
zadania tj.
1. Zadanie 1. Zajęcia w szkole podstawowej ( uczniowie zdolni klas IV-VI)
2. Zadanie 2. Zajęcia w szkole podstawowej ( uczniowie zdolni klas I-III)
3. Zadanie 3. Zajęcia w szkole podstawowej ( uczniowie słabi klasa VI)

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku 1.

5 Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1. Realizacja zamówienia w terminie: 29 października 2012r. – 30 czerwca 2013r. zgodnie z
harmonogramem przedłożonym przez Zamawiającego, oddzielnie do każdych zajęć. Zamawiający
informuje, że realizacja poszczególnych części zgodnie z założonym harmonogramem może
odbywać się w tym samym czasie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę
wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część lub części zamówienia.
4. Wykonawcy, przyjmujący obowiązki związane z prowadzeniem zajęć w ramach projektu będą
zatrudnieni przez zamawiającego na podstawie umowy zlecenia. Wykonawców obowiązuje
należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
5. Personel projektu jest zobowiązany do realizacji projektu „ Nauka i zabawa to super sprawa !”,
zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Gminą Łoniów/ Publiczną Szkołą
Podstawową im. Jana Pawła II w Łążku a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w
Kielcach
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz wymienione podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia.
2. Wykonawcy są zobowiązani do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi
czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się cen ofertowych oraz warunkami wykonania
zamówienia.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia
1) rozpoczęcie – 29.10.2012r.
2) zakończenie – 30.06.2013r.

II. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia
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(załącznik 1), a także Wykonawcy, którzy posiadają:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
- niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć.

2. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający żąda od
Wykonawców następujących dokumentów:
- CV,
- Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Inne dokumenty wymagane od Wykonawców wykazane w charakterystyce zamówienia (zał. nr1)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie treści
złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”
Nie spełnienie chociażby jednego warunku postawionego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzielenia zamówienia – zapytanie ofertowe.
2. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - cena brutto – 100 %.
Cena brutto za całe zadanie powinna obejmować wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć w
ramach projektu.
Zawartość merytoryczna oferty.
Atrakcyjność oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny
Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej
określonych.

Ilość pkt. = (najniższa zaoferowana cena brutto x 100 pkt./cena brutto oferty badanej)*100%

Uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w konkursie miejscu. Maksymalna ilość możliwych
do uzyskania punktów: 100.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie
informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą
faksu lub maila. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł
zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
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3. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów konkursowych.

1. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w
ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej
zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich
wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.
3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
4. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)
określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach,
przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8
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Informacje dotyczące kopii dokumentów:
1. Zgodnie z treścią § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) – dokumenty, o których mowa w
rozdz. II powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę;
2. zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości;
3. zamawiający może żądać dokumentów (oryginału lub kopii) poświadczających spełnianie warunków
związanych z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do przystąpienia do
konkursu;
4. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
5. wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Joanna Bisztyga – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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Forma oferty
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty (Załącznik 2).
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ściśle wg załączonego wzoru, zgodnie ze wszystkimi
wskazaniami SIWZ, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być
ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez wykonawcę. Każdy załącznik
winien mieć nadany tytuł zgodny ze wzorem oferty konkursowej. Oferta powinna być zgodna ze
wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych
spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie przewiduje składania ofert, uzupełniających i
alternatywnych, dopuszcz składanie ofert częściowych. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo
maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna zawierać stronę tytułową, spis treści z podaniem
numerów stron i powinna mieć ponumerowane strony. Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w
zaklejonej kopercie oznaczonej „Oferta usługi edukacyjnej – Nauka i zabawa to super sprawa !- nie
otwierać”.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.10.2012r. do godz.10.00 w Gabinecie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łążku.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.10.2012r. o godz. 10.15 w Sali Nr 2.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

VIII. UMOWA
Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera umowa.
Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą o ile nie wpłyną odwołania.
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) gdy Wykonawca nie podjął czynności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego
terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową,
3) w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego
wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od
Wykonawcy właściwego odszkodowania uzupełniającego niezależnie od kar umownych liczonych
zgodnie z §5 ust.4 umowy z nauczycielem oraz zawrzeć umowę z innym wykonawcą,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia
przez Zamawiającego trwającej dłużej niż 30 dni od wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty nie
krótszego niż 14 dni.

Zmiana umowy
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie
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strony w następujących przypadkach:
1) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania
umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie
realizacji zamówienia,
2) jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy wydłuża się o okres wydłużenia
realizacji Projektu.
Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 1 raz na miesiąc – na podstawie rachunków wystawianych
przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie opłacać rachunki Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
rachunku w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych osób bez zgody
Zamawiającego. Rachunek końcowy wystawiony zostanie w terminie umożliwiającym złożenie przez
Zamawiającego ostatniego Wniosku o płatność w okresie kwalifikowalności wydatków.

Załącznik 1

Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Zadanie 1. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. ( klasy IV – VI uczniowie zdolni)
Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć wg. poniższego opisu w oparciu o autorskie
plany zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łążku; Wykonawcy
poszczególnych zajęć są zobowiązani przedłożyć autorskie plany zajęć do zaakceptowania do
Koordynatora projektu, najpóźniej - 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w klasach IV-VI w formie klubów
zainteresowań:
Część 1.1. „Klub Młodego Aktora”- zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Łączna
liczba godzin do przeprowadzenia : 70 w okresie 29. 10.2012 – 30. 06.2012

Część 1.2 Klub „Pędzelek”- zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Łączna liczba godzin
do przeprowadzenia : 70 w okresie 29. 10.2012 – 30. 06.201

Część 1.3. 2 Klub „Enter”- zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Łączna liczba godzin
do przeprowadzenia : 70 w okresie 29. 10.2012 – 30. 06.2012

Zadanie 2. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. ( klasy I – III uczniowie zdolni)
Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć wg. poniższego opisu w oparciu o autorskie
plany zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łążku; Wykonawcy
poszczególnych części są zobowiązani przedłożyć autorskie plany zajęć do zaakceptowania do
Koordynatora projektu, najpóźniej - 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Część 2.1. Klub „Happy Kids”- zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Łączna liczba
godzin do przeprowadzenia : 70 w okresie 29. 10.2012 – 30. 06.2012
Zadanie 3. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. ( klasa VI uczniowie słabi)

Zatrudnienie personelu do przeprowadzenia zajęć wg. poniższego opisu w oparciu o autorskie
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plany zajęć dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łążku; Wykonawcy
poszczególnych części są zobowiązani przedłożyć autorskie plany zajęć do zaakceptowania do
Koordynatora projektu, najpóźniej - 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Część 3.1. Klub „Sigma”- zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Łączna liczba godzin
do przeprowadzenia : 70 w okresie 29. 10.2012 – 30. 06.2012

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
- kwalifikacje do prowadzenia wskazanych w ofercie zajęć,
- umiejętność stosowania metod aktywizujących, warsztatowych oraz wykorzystywanie środków i
programów multimedialnych w praktyce szkolnej,
- dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do zmiennych warunków,
- znajomość potrzeb rozwojowych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łążku.

Załącznik.2.

WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ
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Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty składamy/składam ofertę na: 

.........................................................................................
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko: 

.........................................................................................

.........................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania:

 Ulica ....................................... nr domu .....

kod ..................... miejscowość ...........................................................

powiat ................................. województwo ........................................

tel.: ..................................... fax: .................................

REGON:................................ NIP: ................................
OferujĘ:

Wykonanie usługi edukacyjnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Netto ......................  Vat ................. brutto ..............

1. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i  usług VAT jest 
zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. Nr 54 poz. 353 z 2004r.).

2. Oświadczamy, że:
- oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z przesłanym zaproszeniem. 
- wyrażamy zgodę na sprawdzenie powyższych wymagań przed wyborem oferty. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne 
skreślić)

4.  W przypadku  wygrania  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podpisania 
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek 
na ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne  lub,  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

6. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu 
sprawdzenie  oświadczeń,  dokumentów  i przedłożonych  informacji  oraz  wyjaśnień 
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finansowych   i  technicznych,   przez   Zamawiającego  lub   jego  upoważnionych 
przedstawicieli.

7. Do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  czasie  trwania  postępowania  o udzielenie 
zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko)   ................................................. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................................................................................

Dnia ..................... .............................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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