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Załącznik nr 3 – Wzór zapytania ofertowego (sondaż rynku) 
do Regulaminu udzielania zamówień  
w ramach STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” 

 
 

             Baćkowice, dnia 17.02.2014r 
 (miejsce, data) 

                                            
ZAPYTANIE OFERTOWE 

(sondaż rynku) 
 

Świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców 
dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu pod nazwą 

„Bajkowy świat przedszkolaków”  
 
Projekt „Bajkowy świat przedszkolaków” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
 
I. Zamawiający: 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” 
Baćkowice 84/5 
27-552 Baćkowice  
NIP 863-168-40-93 
tel.: (15) 868-62-25 
fax: (15) 868-62-25 
  
Osoba do kontaktów ze strony STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE 
„EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” 
Imię i nazwisko: Rafał Graczkowski 
Stanowisko: Koordynator projektu 
tel. 506366525 
E-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl 
   
II. Określenie trybu zamówienia: 
  
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w KOMUNIKACIE 
WYJAŚNIAJĄCYM KOMISJI dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie 
udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2006 r. C 179/02). 
Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień w ramach STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI  
GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” 
Tryb postępowania: 1 – wartość zamówienia nie przekracza 20 tys. zł netto 
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych 
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1.    Wykonanie usługi polega na przeprowadzeniu spotkań edukacyjnych z pedagogiem/psychologiem 
dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-5lat) w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we 
Wszachowie w ramach projektu pod nazwą „Bajkowy świat przedszkolaków” współfinansowanego z 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1 Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  
 
Część 1  Przeprowadzenie spotkań  edukacyjnych Pedagoga/psycholog z rodzicami dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-5lat) w Punkcie przedszkolnym w Modliborzycach – 12 godzin (4 spotkania po 3 
godziny) 
 
Wykonawca dla części 1 musi spełniać następujące wymogi: 

a) ukończone studia wyższe i/lub podyplomowe o kierunku psycholog i/lub pedagog  
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 

 
Część 2  Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych Pedagoga/psycholog z rodzicami dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-5lat) w Punkcie przedszkolnym we Wszachowie – 12 godzin (4 spotkania po 3 
godziny) 
 
Wykonawca dla części 2 musi spełniać następujące wymogi: 

a) ukończone studia wyższe i/lub podyplomowe o kierunku psycholog i/lub pedagog  
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 

 
Oferent winien wliczyć w koszt usługi koszty dojazdu. 
Godzina oznacza 60 minut. 
 

3.    Wykonawcy może składać oferty częściowe. Oferent/Wykonawca składając ofertę na wiele części 
każdorazowo musi złożyć komplet dokumentów w osobnej kopercie dla każdej części osobno, nie ma 
możliwości złożenia kilku ofert (zał. 1) i „podpięcia” pod nie po 1 szt. pozostałych załączników  
i złożenia ich w 1 kopercie – taka oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów niniejszego 
zapytania ofertowego (sondażu rynku). 
     
IV. Wymagania i wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań: 
1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy są: 
- osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,  
- osobami prawnymi,  
- osobami fizycznymi. 
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego kwalifikację np. dyplom ukończenia 
studiów, certyfikaty itp. 
 

 V. Opis sposobu obliczenia ceny: 
  
Cena ofertowa to cena obejmująca całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w punkcie III przedmiotowego zapytania oraz na warunkach określonych w przedmiotowym zapytaniu. 
  
VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 
Termin – od momentu podpisania umowy do 30.06.2015r. 
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VIII. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie: 
- 100% cena dla każdej części osobno.  
 
IX. Sposób składania ofert: 
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, pisemnie na adres 
biura Zamawiającego: 
 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”,  
biuro: Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice. 
  
X. Sposób przygotowania oferty: 
 
Oferta powinna być złożona w walucie PLN w wartości brutto. 
 
Forma pisemna: 
 
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub 
odręcznym pismem, nieścieralnym atramentem. 
Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 
do przedmiotowego zapytania. Dopuszcza się możliwość składania ofert na własnych formularzach 
Oferentów pod warunkiem, że zawierają one minimum te informacje, które są wymagane do oceny 
oferty. 
2. Ofertę można składać osobiście, przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby 
Zamawiającego, przesłać e-mailem jako załącznik z potwierdzeniem odbioru wiadomości. W takim 
przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiającego. 
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki. 
  
Wzór opisu koperty: 
 

 

Oferta dla 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ”  

Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 
 

Świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla 
rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu 

pod nazwą „Bajkowy świat przedszkolaków”  
Część………………….. 

Nie otwierać do 27.02.2014r. (czwartek) godz. 10:15 

 
 
XI. Oferta i wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty: 

1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
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2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – załącznik nr 1 do wzoru 
oferty 

3. Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych na 
stanowisko pedagog/psycholog w ramach projektu „Bajkowy świat przedszkolaków” 
prowadzone przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  
I PRZYSZŁOŚĆ” – załącznik nr 2 do wzoru oferty 

4. Kserokopia ukończonych studiów wyższych i/lub podyplomowych o kierunku psycholog i/lub 
pedagog. 

5. CV osoby składającej ofertę na stanowisko Pedagog/psycholog. 
 
XII. Miejsce i termin składnia ofert: 
Ofertę/-y należy złożyć/przesłać do dnia 27.02.2014r. (czwartek) do godziny 10:00. 
 
Miejsce składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego tj. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY 
BAĆKOWICE „EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” biuro: Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice. 
Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2014r. (czwartek) o godzinie 10:15 w biurze Stowarzyszenia. 
  
XIII. Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni roboczych od dnia składania ofert. 
 
XIV. Zmiana zapytania ofertowego 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy Oferty 
przekroczyły wartości zapisane w Planie Zamówień lub inne uzasadnione przypadki.  

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego. 

3. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści złożonych 
ofert, o czym powiadomi Wykonawcę. 

 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy. 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej BIP Gminy 
Baćkowice i/lub wywiesi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz skontaktuje się 
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a następnie zleci wykonanie zlecenia podając 
w szczególności ich rodzaj oraz ilość.  
 
XVI. Załączniki do zapytania ofertowego (sondażu rynku) 
Załącznik 1 do zapytania ofertowego – Wzór oferty 
Załącznik 1 do wzoru oferty - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu  
z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 
Załącznik 2 do wzoru oferty - Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w celach rekrutacyjnych na stanowisko Pedagog/psycholog w ramach projektu „Bajkowy świat 
przedszkolaków” realizowany przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE 
„EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” 
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Załącznik 3 do wzoru oferty – wzór CV 
Załącznik 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
                                                                                                                  
 

 ZATWIERDZAM/-y: 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Podpis/-y osób zatwierdzających  


