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Mała Szkoła – Wielka Sprawa 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Katowice, 7 stycznia 2011 r. 

Zapytanie ofertowe nr 2b 

 
dotyczy: Projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

    
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000013756, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia 
ofert w ramach konkursu POKL/9.1.2/2010  (projekt nr WND – POKL.09.01.02-24-291/10, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Mała Szkoła-Wielka Sprawa”) na usługi edukacyjne stanowiące następujący przedmiot 
zamówienia: 

 
Zajęcia z dziećmi – uczniami szkół podstawowych – CPV 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego 

 

Lp Rodzaj zajęć Okres realizacji Ilość 

godzin 

1. Indywidualne zajęcia 

wyrównawcze 

Styczeń-czerwiec 2011 
oraz 

wrzesień 2011-czerwiec 
2012 

2400 godzin 

 
w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację „Elementarz” w miejscowościach: 
- Sól-Kiczora (gmina Rajcza) 
- Podzamcze (gmina Ogrodzieniec) 
- Łutowiec (gmina Niegowa) 
- Moczydła (gmina Niegowa) 
- Postaszowice (gmina Niegowa) 
- Tomiszowice (gmina Niegowa) 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy rodzaj zajęć oraz częściowego wyboru 
ofert.  
 
Warunkiem  udziału oferty w ocenie jest: 
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Ustawa o systemie oświaty – ocena w 
oparciu o dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 
2. Posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w zawodzie nauczyciela - ocena w oparciu o cv  
3. Zaakceptowanie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – ocena w oparciu o 
oświadczenie. 
4. Warunkiem nieobligatoryjnym podlegającym ocenie jest znajomość potrzeb edukacyjnych i wyników 
nauczania uczniów w/w szkół – ocena w oparciu o oświadczenie (według wzoru – załącznik nr 3) 
 
 
Kryteriami wyboru są: 

- cena ofertowa – 70 % 
- doświadczenie w pracy - 20%. 
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- znajomość potrzeb edukacyjnych i wyników nauczania uczniów -10 % 
 
Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : 

 

najniższa cena oferty 
liczba punktów = --------------------------------- x 100 x 70 % 

cena badanej oferty 
 
Punkty za doświadczenie w pracy będą obliczane wg następującego wzoru: 

 

                                  liczba lat doświadczenia wykazywana w badanej ofercie 
liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 20 % 

  najwyższa liczba lat doświadczenia wykazywana w złożonych ofertach 

 
Punkty za znajomość wyników nauczania uczniów obliczane będą następująco: 

 
Znajomość potrzeb edukacyjnych i wyników nauczania uczniów – 10 punktów. 
Brak znajomości potrzeb edukacyjnych wyników nauczania uczniów – 0 punktów. 
 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA + DOŚWIADCZENIE W 
PRACY + ZNAJOMOŚĆ WYNIKÓW NAUCZANIA) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę  
najkorzystniejszą. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów dla całego przedmiotu zamówienia. 
 
Ustalenia dodatkowe  przedmiotów zamówienia: 

 1. Szczegółowy zakres zajęć zostanie ustalony z beneficjentem stosownie do potrzeb dzieci 
2. W zajęciach wykorzystywane będą technologie ict 
3. Konkretne terminy zajęć będą ustalane w uzgodnieniu pomiędzy beneficjentem a Wykonawca w ramach 
przydziałów czasowych wskazanych w tabeli powyżej. 
4. Z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte umowy cywilnoprawne, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 
Zamawiającego.  
2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach 
proceduralnych i merytorycznych jest Pani Maria Lorek – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji 
Początkowej. 
  
 Opis przygotowania oferty  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,  

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
- wypełniony i podpisany formularz druku oferty (załącznik nr 1),  
- cv 
- oświadczenie (załącznik nr 3) 
- kopię dyplomu 

 
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby ubiegającej się o realizację zamówienia.  

4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Należy podać cenę brutto za 1 godzinę zajęć 

Termin związania ofertą  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu do składania ofert,  

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu o którym mowa w pkt 7.1 
niniejszej specyfikacji, zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 14 dni.  
 
Miejsce oraz termin składania i rozpatrzenia ofert  
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1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 15 stycznia 2011 r. do godz. 15.00 – osobiście, 
faxowo lub e’mailowo 

2. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2011 r. o godz. 15.15. w siedzibie zamawiającego.  

3. Ofertę złożoną po terminie zawraca się bez rozpatrzenia.  
 
 
12. Załączniki: 

 

Nr Nazwa załącznika 

1. Wzór druku oferty 

2. Wzór umowy zlecenia  

3. Wzór oświadczenia 

 
 

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 

Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 535 858 215 , fax 32/25 25 199,  e’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 
Załącznik nr 1  

 
 

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

/Imię i Nazwisko, adres wykonawcy/     .............................................  
/miejscowość i data/  

 

O F E R T A 
Do:  

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 

Ul. Studencka 18  40-743 Katowice 

 
1. Oferuję wykonanie następującego zlecenia:  
 

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

 
będącego przedmiotem zamówienia za cenę: ..........................................................zł/godzinę brutto,  
 
słownie.......................................................................................................zł za godzinę brutto,  
 
 
2. Przedmiot zamówienia wykonam w okresie ……………………………………………………………………………  

3. Płatność następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przeze mnie rachunków 
do umowy-zlecenia.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Specyfikacją Zamówienia i przyjmuję warunki w niej zawarte.  

5. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, tj. 7 dni od 
daty złożenia oferty.  
 
6. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  
 
7. Do oferty załączam następujące dokumenty:  
 
1. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym  

2. CV dokumentujące moje doświadczenie zawodowe. 

3. Oświadczenie o przyjęciu warunków zamówienia, akceptacji wzoru umowy i o znajomości/nieznajomości 
potrzeb edukacyjnych i wyników nauczania dzieci w szkole w której zamierzam realizować zlecenie. 
 
 

..............................................................  
/podpis Wykonawcy/ 
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Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 

Ul. Studencka 18  40-743 Katowice   
Tel. 533 858 215 fax 32/25 25 199  E’mail: zarzad@snep.edu.pl 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Umowa zlecenie nr ………………………………………………………………. 

 

zawarta w dniu ………………………………………… 
Stronami umowy są: 
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej z siedzibą ul. Studencka 18  40-743 Katowice, 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Marię Lorek, zwane dalej Zleceniodawcą 

oraz  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwana dalej Zleceniobiorcą. 

Urząd Skarbowy Zleceniobiorcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Strony ustalają co następuje: 
I. W terminie od dnia………………… do dnia ……………….. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca 

przyjmuje do wykonania następującą pracę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w 
wysokości……………………. 

III. Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy. Tym samym 
osoba trzecia nie może otrzymać przysługującego za zleconą prace wynagrodzenia. 

IV. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i nie 
rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy, do których 
będzie miał dostęp z tytułu wykonywanej pracy, tak w czasie trwania umowy, jak i po jej 
ustaniu. 

V. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej podpisanej  
przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę. 

VI. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. 
VII. Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
………………………………………….        ……………………………………………… 
(data i podpis Zleceniobiorcy)        (podpis Zleceniodawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

Oświadczam że: 
1. Przyjmuje warunki zamówienia opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
2. Akceptuje wzór umowy (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) 
3. Znam/nie znam (niepotrzebne skreślić) potrzeby edukacyjne i wyniki nauczania 

uczniów w n/w szkołach będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego: 
 
- Szkoła Podstawowa w Soli-Kiczorze …………………………………………………………. 
- Szkoła Podstawowa w Podzamczu ………………………………………….……………….. 
- Szkoła Podstawowa w Łutowcu …………………….…………………………………………. 
- Szkoła Podstawowa w Moczydle …………………………….…………………………..…… 
- Szkoła Podstawowa w Postaszowicach ……………………………………………………. 
- Szkoła Podstawowa w Tomiszowicach …………………………………………………….. 

 
 

 

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

/data i podpis  Wykonawcy/                        
 


