Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
ul. Fabryczna 1 98-400 Wieruszów tel./fax. 62 7841730
e-mail sp1wow@op.pl
www.sp1wieruszow.pl
Wieruszów, dnia 30.10.2017r.
Zaproszenie do składania oferty cenowej
Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1, 98-400 Wieruszów.
Email: sp1wow@op.pl
www.sp1wieruszow.pl
I.
Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
zajęć „ Techniki szybkiego uczenia się” w wymiarze łącznym 120 godzin dla 6 grup
po 2 godziny tygodniowo dla każdej grupy, w ramach projektu” Rozwój kompetencji
uczniów poprzez zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie
Wieruszów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120.
2. Za 1 godzinę przyjmuje się na potrzeby niniejszego postępowania godzinę zajęć
trwającą 45 minut.
3. Wykonawca przyjmując do wykonania w/w usługę obowiązany jest wykonać ją ze
szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.

II.
Warunki realizacji zamówienia.
1. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do soboty po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym. Realizacja zajęć od 9.11.2017r. do 15.06.2018r.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:
 posiadania wiedzy i doświadczenia: jeśli wykaże wykonanie usług w zakresie
prowadzenia zajęć z zakresu ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi w okresie
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ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w okresie
prowadzenia działalności prowadził zajęcia w ramach projektu finansowanego z EFS.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, ze
dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi:
wykształcenie wyższe mgr;
uprawnienia pedagogiczne;
stopień awansu dyplomowany
certyfikat trenera pamięci

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał
będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.
III.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną jednostkową
za godzinę wykonania usługi oraz w wymiarze łącznym realizacji usługi.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Podana w ofercie Wykonawcy stawka wynagrodzenia za 1 godzinę, będzie obowiązywać
przez cały okres trwania umowy.

IV.

Opis sposobu przygotowywania ofert

 Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem
nieważności.
 Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa związane
z przedmiotowym zamówieniem.
IV. Zawartość oferty.
1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku
lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
V. Zawartość oferty
1.wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku
lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, e- mailowo, kuriera lub
dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w
Wieruszowie, ul. Fabryczna 1, 98-400 Wieruszów, adres e- mail: sp1wow@op.pl.
2. Termin złożenia oferty do 2.11.2017r. godz. 15.00
3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym
pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 627841730, e-mailowosp1wow@op.pl, osoba do kontaktu Agata Barańska- dyrektor szkoły.
VII. ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1 formularz ofertowy.

Złożenie oferty jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik nr1

Wieruszów, dnia………………..2017r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane adresata zapytania)
1.

2.
3.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego opisaną w ofercie usługę polegająca na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
zajęć „ Techniki szybkiego uczenia się” w wymiarze łącznym 120 godzin dla 6 grup po 2 godziny
tygodniowo dla każdej grupy, w ramach projektu” Rozwój kompetencji uczniów poprzez zwiększenie
jakości oferty edukacyjnej szkół w Gminie Wieruszów”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-20120.
Za 1 godzinę przyjmuje się na potrzeby niniejszego postępowania godzinę zajęć trwającą 45 minut.
Wykonawca przyjmując do wykonania w/w usługę obowiązany jest wykonać ją ze szczególną
starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
(opis przedmiotu zamówienia)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :
cenę netto …………………………………………………………zł
podatek VAT ................................................................................................................... zł
cenę brutto ...................................................................................................................... zł
słownie brutto ..................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia……………………………………………………………….
– warunków płatności………………………………………………………………………………………………….
– warunków gwarancji……………………………………………………………………………………………….
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 2 listopada 2017r. godz. 15.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:
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– za pośrednictwem faksu : 62 78 41 730 lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp1wow@op.pl
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

……………………………………………..
(podpis i pieczęć dostawcy)

……………………………………………………………….
( podpis osoby upoważnionej)

