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Kielce dn. 09.12.2013 

Zapytanie ofertowe numer 1/2013/POKL 

  

Na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach 

wiejskich” 

 

1. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze 

(w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki 

przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających w ramach Projektu „Nowa 

jakość kształcenia w szkołach wiejskich”. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt 

realizowany jest przez NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NEX SP. Z.O.O. 

ul. Starodomaszowska 19,  

25-315 Kielce  

NIP: 9591880901       REGON: 260345476   

 

 

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 
 

 Część A  
1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla 

uczniów IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów klas I, II i III 

Gimnazjum w oparciu o autorski program oraz opracowanie, przeprowadzenie i 

podsumowanie wyników ankiety mającej mierzyć poziom wiedzy wśród 

uczestników przed zajęciami i po zakończeniu zajęć jak i przygotowanie opinii 

trenera na temat uczestników zajęć. Zajęcia odbywać się będą w dwóch 

edycjach. Pierwsza edycja będzie trwać od I 2014 r. do VI 2014 r. Druga edycja 

będzie trwać od I 2015 r. do VI 2015 r. Zajęcia w każdej z edycji prowadzone 

będą w dwóch 12- osobowych grupach dla każdej ze szkół.  

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne dzięki którym, zajęcia 
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przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy z języka angielskiego. W ramach 

zajęć uczniowie będą ćwiczyć cztery główne sprawności językowe: mówienie, 

czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie. Praca z uczniami będzie w 

większości polegała na ćwiczeniu umiejętności, uzupełnianiu luk w wiadomościach, 

motywowaniu do systematycznej pracy. 

3. Wymiar godzinowy: 

Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

32*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 4*2 edycje 

Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

 

4. Autorski program powinien zawierać: 

 idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

 cele ogólne i szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 zakres merytoryczny zajęć. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z języka angielskiego przez uczniów (ankieta mierząca 

poziom wiedzy, opinia trenera)  

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć)  

 Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji).  

6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmuje przygotowanie 

programu zajęć, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii 

oraz dojazd na miejsce zajęć. 

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia).  

 

Część B 
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1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z bloku matematycznego 

dla uczniów IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów klas I, II i III 

Gimnazjum w oparciu o autorski program oraz opracowanie, przeprowadzenie i 

podsumowanie wyników ankiety mającej mierzyć poziom wiedzy wśród 

uczestników przed zajęciami i po zakończeniu zajęć jak i przygotowanie opinii 

trenera na temat uczestników zajęć. Zajęcia odbywać się będą w dwóch edycjach. 

Pierwsza edycja będzie trwać od I 2014 r. do VI 2014 r. Druga edycja będzie 

trwać od I 2015 r. do VI 2015 r. Zajęcia prowadzone będą w dwóch 12- 

osobowych grupach dla każdej ze szkół. 

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne dzięki którym, zajęcia 

przyczynią się do wyrównania dysproporcji w zakresie wiedzy z matematyki.  

W ramach zajęć uczniowie będą ćwiczyć m.in. sprawność rachunkową, utrwalać 

zdobyte na zajęciach umiejętności i nowe pojęcia. Poprzez ćwiczenia doskonalić 

będą logiczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania zadań.  

3. Wymiar godzinowy: 

Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

32*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 4*2 edycje 

Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

4. Autorski program powinien zawierać: 

 idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

 cele ogólne i szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 zakres merytoryczny zajęć. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z matematyki przez uczniów (ankieta mierząca poziom 

wiedzy, opinia trenera)  

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć)  

 Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji). 

6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmuje przygotowanie 

programu zajęć, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii 

oraz dojazd na miejsce zajęć. 

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  
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9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia).   

 
CZĘŚĆ C 

1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z bloku polonistycznego 

dla uczniów IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów klas I, II i III 

Gimnazjum w oparciu o autorski program oraz opracowanie, przeprowadzenie i 

podsumowanie wyników ankiety mającej mierzyć poziom wiedzy wśród 

uczestników przed zajęciami i po zakończeniu zajęć jak i przygotowanie opinii 

trenera na temat uczestników zajęć. Zajęcia odbywać się będą w dwóch edycjach. 

Pierwsza edycja będzie trwać od I 2014 r. do VI 2014 r. Druga edycja będzie 

trwać od I 2015 r. do VI 2015 r. Zajęcia prowadzone będą w dwóch 12- 

osobowych grupach dla każdej ze szkół. 

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne dzięki którym, zajęcia 

przyczynią się do wyrównania dysproporcji w zakresie wiedzy z języka polskiego. 

W ramach zajęć uczniowie będą rozwijać zasoby słownictwa, doskonalić techniki 

głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, kształcić praktyczne umiejętności 

niezbędne w pisaniu różnych form wypowiedzi, doskonalić posługiwanie się 

zasadami ortografii.  

3. Wymiar godzinowy: 

Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

32*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 4*2 edycje 

Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

4.  Autorski program powinien zawierać:  

 idee/ pomysły/koncepcje programu zajęć, 

 cele ogólne i szczegółowe,  

 metody i formy pracy,  

 zakres merytoryczny zajęć.  

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z języka polskiego przez uczniów (ankieta mierząca 

poziom wiedzy, opinia trenera), 

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć), 
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 Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji).  

6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmuje przygotowanie 

programu zajęć, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii 

oraz dojazd na miejsce zajęć.  

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  
9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń, 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia).  

 

CZĘŚĆ D 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w ramach klubu 

teatralnego dla uczniów IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów klas 

I, II i III Gimnazjum w oparciu o autorski program oraz opracowanie, 

przeprowadzenie i podsumowanie wyników ankiety mającej mierzyć poziom 

wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach klubu zainteresowań. Zajęcia 

odbywać się będą w dwóch edycjach. Pierwsza edycja będzie trwać od I 2014 r. 

do VI 2014 r. Druga edycja będzie trwać od I 2015 r. do VI 2015 r. Zajęcia 

prowadzone będą w 12-osobowych grupach dla każdej ze szkół. 

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne dzięki którym, zajęcia 

przyczynią się do rozwijania zainteresowań teatralnych oraz będą rozwijać 

kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym.  

3. Wymiar godzinowy: 

Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

30*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 2*2 edycje 

Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

4. Autorski program powinien zawierać: 

 idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

 cele ogólne i szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 zakres merytoryczny zajęć. 
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5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z matematyki przez uczniów (ankieta mierząca poziom 

wiedzy, opinia trenera)  

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć)  

 Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji). 

6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmuje przygotowanie 

programu zajęć, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii 

oraz dojazd na miejsce zajęć. 

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia). 

 

CZĘŚĆ E 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w ramach klubu 

kulturowego prowadzonego w języku angielskim dla uczniów IV, V i VI klasy 

Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów klas I, II i III Gimnazjum w oparciu  

o autorski program oraz opracowanie, przeprowadzenie i podsumowanie wyników 

ankiety mającej mierzyć poziom wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach 

klubu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w dwóch edycjach. Pierwsza 

edycja będzie trwać od I 2014 r. do VI 2014 r. Druga edycja będzie trwać od I 

2015 r. do VI 2015 r. Zajęcia prowadzone będą w 12-osobowych grupach dla 

każdej ze szkół. Przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem laboratorium 

fonetycznego zakupionego w ramach projektu.  

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne, dzięki którym zajęcia 

przyczynią się do rozwijania zainteresowań kulturowych oraz będą rozwijać 

kompetencje porozumiewania się w języku angielskim.  

3. Wymiar godzinowy: 

Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

60*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 2*2 edycje 
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Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

4. Autorski program powinien zawierać: 

 idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

 cele ogólne i szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 zakres merytoryczny zajęć. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z matematyki przez uczniów (ankieta mierząca poziom 

wiedzy, opinia trenera)  

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć)  

6. Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji). Umowa pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą obejmuje przygotowanie programu zajęć, materiałów dydaktycznych, 

przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii oraz dojazd na miejsce zajęć. 

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia). 

 

CZĘŚĆ F 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem rozeznania jest realizacja usługi szkoleniowej tj. przygotowanie  

i przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w ramach klubu 

przyrodniczego dla uczniów IV, V i VI klasy Szkoły Podstawowej w oparciu o 

autorski program oraz opracowanie, przeprowadzenie i podsumowanie wyników 

ankiety mającej mierzyć poziom wiedzy wśród uczestników przed zajęciami i po 

zakończeniu zajęć jak i przygotowanie opinii trenera na temat uczestników zajęć. 

Zajęcia odbywać się będą w dwóch edycjach. Pierwsza edycja będzie trwać od I 

2014 r. do VI 2014 r. Druga edycja będzie trwać od I 2015 r. do VI 2015 r. 

Zajęcia prowadzone będą w 12- osobowej grupie dla Szkoły Podstawowej. 

2. Program szkolenia powinien zawierać elementy dydaktyczne, dzięki którym zajęcia 

przyczynią się do rozwijania zainteresowań przyrodniczych w tym rozwoju 

kompetencji naukowo technicznych z wykorzystaniem komputera, tablicy 

interaktywnej oraz przeprowadzania doświadczeń.  

3. Wymiar godzinowy: 
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Ilość godzin lekcyjnych na 

grupę 

30*2 edycje 

Liczba osób w grupie 12 

Ilość grup 1*2 edycje 

Okres realizacji I-VI 2014 – 1 edycja 

I-VI 2015 – 2 edycja 

4. Autorski program powinien zawierać: 

 idee/pomysły/koncepcje programu zajęć 

 cele ogólne i szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 zakres merytoryczny zajęć. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą na realizację 1 edycji. 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawca na realizację drugiej edycji po 

spełnieniu przez Wykonawcę realizacji celów jakościowych takich jak:  

 Podniesienie wiedzy z matematyki przez uczniów (ankieta mierząca poziom 

wiedzy, opinia trenera)  

 Punktualność, sumienność przeprowadzania zajęć (dzienniki zajęć)  

6. Zadowolenie uczestników z wartości merytorycznych zajęć (ankiety wśród 

uczestników na zakończenie edycji). Umowa pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą obejmuje przygotowanie programu zajęć, materiałów dydaktycznych, 

przeprowadzenie zajęć, ankiet, opinii oraz dojazd na miejsce zajęć. 

7. Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym precyzować będzie umowa na wykonanie szkolenia. 

8. Wybrany Wykonawca opracuje materiały dydaktyczne i przekaże je do 

Zamawiającego, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.  

9. Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy na świadczenie 

usług będących przedmiotem zamówienia. Umowa może zawierać klauzule 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy, w szczególności dotyczące 

możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń 

co do jakości i terminów realizacji zamówienia). 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez jednego wykonawcę oferty: 

- w części A na prowadzenie maksymalnie zajęć dla dwóch grup w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum, 

- w części B na prowadzenie maksymalnie zajęć dla dwóch grup w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum, 

- w części C na prowadzenie maksymalnie zajęć dla dwóch grup w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum, 

- w części D dopuszcza się składanie oferty na prowadzenie zajęć zarówno w 

Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum, 

- w części E na prowadzenie maksymalnie zajęć dla jednej grupy w Szkole 

Podstawowej lub Gimnazjum.  
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Podyktowane jest to możliwością pokrycia się terminów przeprowadzania zajęć 

grupowych w szkole podstawowej i gimnazjum. 

Nie dopuszcza się do składania ofert łączonych.  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

1) Miejscem realizacji wszystkich zajęć będą sale szkoleniowe wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Zespołu Szkół w Bilczy. 

2) Dokładne terminy realizacji poszczególnych spotkań zostaną ustalone pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Zainteresowani realizacją zamówienia prowadzonego w ramach rozeznania rynku powinni 

złożyć lub przesłać ofertę na adres: 

 

NEX SP. Z.O.O. ul. Starodomaszowska 19, 25-315 Kielce  

z dopiskiem: „oferta na realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających   

w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. do godziny 12:00 

Biuro czynne w dni powszednie w godzinach od 8:30 do 16:30. 

 

V. Warunki udziału w rozeznaniu rynku 

  

Część A, E  

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę  

i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać:  

a) wykształcenie wyższe magisterskie,  

b) ukończone studia wyższe, podyplomowe lub szkolenia/kursy z anglistyki,  

c) min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla uczniów,  

d) w przypadku wykonawców, którzy wykonują zadania w więcej niż jednym projekcie w 

ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) łączne zaangażowanie w 

realizację zadań projektowych (wliczając zadania w ramach rozeznania rynku) nie 
przekracza 240 godzin miesięcznie.  

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że 

spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu 

ofertowym zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginałów 

dokumentów (do wglądu) oraz kopii tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie 

powyższych kryteriów tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, dyplom 

ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych lub szkoleń/kursów z anglistyki, 
udokumentowanie min. 2 letniego stażu w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego.  

3. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się  

z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach. 

4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Część B 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać:  

a) wykształcenie wyższe magisterskie,  

b) ukończone studia wyższe, podyplomowe lub szkolenia/kursy z zakresu matematyki,  

c) min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki dla uczniów, 

d) w przypadku wykonawców, którzy wykonują zadania w więcej niż jednym projekcie w 

ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) łączne zaangażowanie w 

realizację zadań projektowych (wliczając zadania w ramach rozeznania rynku) nie 

przekracza 240 godzin miesięcznie.  

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że 

spełniają powyższe kryteria dostępu. Wszyscy ubiegający się w postępowaniu 

ofertowym Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia CV. 

Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu ofertowym zobowiązany jest przez 

Zamawiającego do dostarczenia oryginałów dokumentów (do wglądu) oraz kopii tych 

dokumentów, które potwierdzają spełnienie powyższych kryteriów tj.: dyplom ukończenia 

studiów wyższych magisterskich, dyplom ukończenia studiów wyższych lub 

podyplomowych lub szkoleń/kursów z zakresu matematyki, udokumentowanie min. 2 

letniego stażu w prowadzeniu zajęć z matematyki.  

3. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się  

z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach. 

4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Część C, D  

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać:  

a) wykształcenie wyższe magisterskie  

b) ukończone studia wyższe, podyplomowe lub szkolenia/kursy z zakresu polonistyki  

c) min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego dla uczniów,  
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d) w przypadku wykonawców, którzy wykonują zadania w więcej niż jednym projekcie w 

ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) łączne zaangażowanie w 

realizację zadań projektowych (wliczając zadania w ramach rozeznania rynku) nie 

przekracza 240 godzin miesięcznie.  

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że 

spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu 

ofertowym zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginałów 

dokumentów (do wglądu) oraz kopii tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie 

powyższych kryteriów tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, dyplom 

ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych lub szkoleń/kursów z zakresu 

polonistyki, udokumentowanie min. 2 letniego stażu w prowadzeniu zajęć z języka 

polskiego.  

3. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się  

z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach. 

4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Część F 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności muszą posiadać:  

a) wykształcenie wyższe magisterskie  

b) ukończone studia wyższe, podyplomowe lub szkolenia/kursy z zakresu przyrody,  

c) min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przyrody dla uczniów,  

d) w przypadku wykonawców, którzy wykonują zadania w więcej niż jednym projekcie w 

ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) łączne zaangażowanie w 

realizację zadań projektowych (wliczając zadania w ramach rozeznania rynku) nie 

przekracza 240 godzin miesięcznie.  

2. Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu ofertowym oświadczają, że 

spełniają powyższe kryteria dostępu. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu 

ofertowym zobowiązany jest przez Zamawiającego do dostarczenia oryginałów 

dokumentów (do wglądu) oraz kopii tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie 

powyższych kryteriów tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, dyplom 

ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych lub szkoleń/kursów z zakresu 

polonistyki, udokumentowanie min. 2 letniego stażu w prowadzeniu zajęć z języka 

polskiego.  

3. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców: którzy nierzetelnie wywiązali się  

z jakiejkolwiek z wcześniejszych umów zawartych z NEX SP. Z.O.O. z siedzibą w Kielcach. 



 

 

  

 
 

         Projekt  „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

Realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Kielcach 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VI. Sposób przygotowania Oferty:  

 Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim,  

 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.  

 

VII. Ocena oferty:  

 

1. Kryterium podstawowe oceny: cena 100%, wyliczona wg poniższego wzoru:  

                             Cena oferowana brutto najtańszej oferty  

Ilość punktów =       --- -------------------------------------------     x    100  

                              Cena ofertowa brutto ocenianej oferty  

2. Podana cena jest ceną za 1 godzinę szkoleniową wykonywania usługi na rzecz projektu 

badana będzie na prowadzenie zajęć w poszczególnych grupach zajęciowych. 

1. Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość 

punktów za kryterium określone w niniejszym punkcie, liczona wg wzoru: 

     cena najniższa 

    x 100 = ……………. pkt 

cena w badanej ofercie 

2. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta 

została wybrana. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

2. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 

czasie, 

3. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

4. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

5. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie 

postępowania, 

6. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2013/POKL 

FORMULARZ OFERTY 

......................................, dnia ……..........….2013 r. 
 (miejscowość) 

 

(proszę wpisać imię i nazwisko lub nazwę Wykonawcy) 

__________________________________________________________________________ 

(proszę wpisać adres Wykonawcy) 

telefon/faks ____________________________ / _________________________________ 

NIP ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

REGON ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

(proszę wpisać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy) 

 

(proszę wpisać osobę, która jest upoważniona do kontaktów z zamawiającym) 

tel./e-mail _________________________________________________ 
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CZĘŚĆ A 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć wyrównawczych  

z języka angielskiego dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 

 

…………………………………… 

                     (pieczęć i/lub podpis Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ B 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć wyrównawczych  

z matematyki dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że oferuję 

wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

 Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 

 

…………………………………… 

                     (pieczęć i/lub podpis Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ C 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć wyrównawczych  

z języka polskiego dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

32   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

 Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 

 

…………………………………… 

                     (pieczęć i/lub podpis Wykonawcy) 



 

 

  

 
 

         Projekt  „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia w szkołach wiejskich” 

Realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Kielcach 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

CZĘŚĆ D 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania w ramach klubu teatralnego dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w szkołach 

wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

30   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

30   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 

 

 

…………………………………… 

                     (pieczęć i/lub podpis Wykonawcy) 
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CZĘŚĆ E 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania w ramach klubu kulturowego dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w 

szkołach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

60   

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

gimnazjum* 

60   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

 Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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CZĘŚĆ F 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi prowadzenia zajęć rozwijających 

zainteresowania w ramach klubu przyrodniczego dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w 

szkołach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: 

CAŁKOWITY KOSZT Brutto 

I II III IV 

Usługa  Liczba godzin  Cena jednostkowa  

(za 1 h zajęć) brutto w zł 

Kwota łączna brutto w zł 

Usługa prowadzenia zajęć dla 

jednej 12 osobowej grupy w 

szkole podstawowej* 

30   

CAŁKOWITY KOSZT BRUTTO  

*w przypadku składania oferty na jedną grupę niepotrzebne skreślić 

Równocześnie: 

1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią zapytania ofertowego, warunkami zamówienia i 

akceptuję/-emy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia zapytania dla niniejszego zamówienia. 

2. Zobowiązuję/-emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i w sposób podany w 

zapytaniu ofertowym. 

3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

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

(podpis oraz pieczęć firmowa wykonawcy / imienna osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2– Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

…………………………………….… 
Nazwa Wykonawcy                                                                                                                                     

             

…………………………………..……. 
Adres Wykonawcy 

 

…………………………………..……. 
NIP Wykonawcy 

………………………………. 

            (miejscowość i data) 

 

Oświadczenie 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

w postępowaniu nr1/2013/POKL 

 na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających ukierunkowanych na 

rozwój kompetencji kluczowych dla uczestników projektu „Nowa jakość kształcenia w 

szkołach wiejskich” 

  

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że nie zachodzą żadne wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………..……….……………… 

                                                                                            (podpis wykonawcy) 

 

 


