Lublin 15 września 2014 r.
ZAPYTANIE O CENĘ
Zapraszam do złożenia oferty przeprowadzenie konsultacji dotyczących wdrażanego programu
edukacji wczesnoszkolnej pt. Zostań Noblistą na potrzeby realizacji projektu Zostań Noblistą
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okresie
od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
1. Przedmiot zamówienia – przeprowadzenie konsultacji dotyczących wdrażanego programu
edukacji wczesnoszkolnej pt. Zostań Noblistą polegających na przeprowadzeniu konsultacji w
3 szkołach biorących udział w projekcie Zostań Noblistą współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsultacje będą miały charakter swoistego wsparcia dla nauczycieli dla nauczycieli
wdrażających program Zostań Noblistą przez cały okres jego realizacji. Nauczyciele będą
mogli zgłaszać wszelkie obawy, niejasności oraz problemy jakie pojawią się w trakcie
realizacji programu Zostań Noblistą a których nie można było przewidzieć na etapie jego
tworzenia. Wspólnie z grupą ekspertów będzie można przyjąć odpowiednie rozwiązania i
bezpośrednio zareagować na sytuacje problemowe, aby zagwarantować osiągnięcie
założonych wskaźników:
200 godzin konsultacji dotyczących wdrażania Programu Edukacji Wczesnoszkolnej.
Miesięczny wymiar godzinowy przeprowadzenia konsultacji wynosi średnio około
20 godzin.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r.
4.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
-

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
a) oświadczenie o posiadaniu wykształcenia pedagogicznego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
10. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z
oznaczeniem „Oferta na przeprowadzenie konsultacji dotyczących wdrażanego programu edukacji
wczesnoszkolnej pt. Zostań Noblistą”
11. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2014r. o godz. 15.00, w Biurze projektu ZOSTAŃ
NOBLISTĄ w Lublinie przy ul. Słowiczej 3 20-336 Lublin
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2014r. o godz. 10.00 w Biurze projektu w Lublinie
ul. Słowicza 3 20-336 Lublin
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania telefonicznie.
Wykonawca wybrany w drodze postępowania będzie poinformowany o miejscu i podpisania
umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:
…………………………
…………………………
…………………………
W nawiązaniu do zapytania o cenę z dnia 15 września 2014 roku przedkładam moją ofertę na
przeprowadzenie konsultacji dotyczących wdrażania programu edukacji wczesnoszkolnej pt. Zostań
Noblistą, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Oferuję przeprowadzenie 200 godzin konsultacji w okresie od 01.10.2014 do 30.06.2015 r. średnio
miesięcznie około 20 godzin dla wdrażanego Programu Edukacji Wczesnoszkolnej pt. „Zostań
Noblistą”
Proponowane wynagrodzenie miesięczne za przeprowadzenie około 20 godzin konsultacji dot.
wdrażania programu Edukacji Wczesnoszkolnej wynosi:

…………………… PLN
Słownie: …………………………………………………………………………. złotych.

Podpis osoby uprawnionej:
…………………………………….

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na przeprowadzenie konsultacji dotyczących wdrażania programu edukacji
wczesnoszkolnej pt. Zostań Noblistą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do przeprowadzenia konsultacji będących przedmiotem zamówienia tj.
posiadam wykształcenie pedagogiczne ;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
4)
nie
jestem/Wykonawca1
nie
jest
powiązany
osobowo
lub
kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................................................
/Miejscowość, data/
1

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

.......................................................................
/czytelny podpis oferenta/

