
Numer sprawy ZEAS 271.003.2013/szansa na sukces 

 Włodowie, dnia 20 listopada  2013 r.   

   ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni   Państwo,

Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Dyrektor  Zespołu  Ekonomiczno –  Administracyjnego Szkół  i  Przedszkoli  we  Włodowicach,  który działa  w 

imieniu  Wójta  Gminy Włodowice  zaprasza  do  złożenia  oferty   cenowej  w postępowaniu prowadzonym   na 

realizację usługi edukacyjno - doradczej polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gimnazjum w ramach  projektu pod nazwą „Szansa 

na  sukces”  nr  WND.POKL.09.01.02-24-142/13  o szacunkowej  wartości  nieprzekraczającej  równowartości 

kwoty 14 tys. euro netto, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Termin realizacji zamówienia: 

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. Zajęcia powinny odbywać się w dni nauki szkolnej 

(tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy szkół objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych oraz w godzinach wolnych od innych zajęć dydaktycznych uczniów 

uczestniczących w projekcie. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty za zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowy 

harmonogram zajęć  oraz innych działań przewidzianych w niniejszym dokumencie zostanie uzgodniony z 

wykonawcą , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu 

zajęć obowiązującym w Gimnazjum. 

Miejsce realizacji:  Gimnazjum im. Wł. Kowala z siedzibą we Włodowicach 13, 42 – 421 Włodowice w salach 

udostępnionych wykonawcy przez zamawiającego. 

Uwaga: Zamówienie nie może być dzielone na części, oferty nie zawierające wyceny wykonania wszystkich 

zajęć zostaną odrzucone. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania usług edukacyjnych i doradczych - należy złożyć kserokopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

2. posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy - 

należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

3. posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez WUP, właściwy ze względu na siedzibę 

wykonawcy - należy złożyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

4 .Dla realizacji zadań wymienionych w załączniku nr 1, tabela I Wykonawca powinien dysponować osobami 

spełniającymi wymagania szczegółowo opisane w załączniku nr 1, tabela II: „Wymagania stawiane osobom 

uczestniczącym w realizacji zamówienia”. 



Dla potwierdzenia spełnienia wymogów należy przedłożyć Zamawiającemu informacje o posiadanym 

wykształceniu i doświadczeniu zawodowym proponowanych osób, w formie życiorysu zawodowego lub innej 

zawierającej wymagane informacje. 

Sposób przygotowania oferty: 

1.1 Oferta musi zawierać: 

1) Pełną nazwę Oferenta 

2) Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

3) Cenę oferty przedstawioną jako cena brutto, przy czym: 

a) cena brutto zawiera podatek VAT , który oferent jest zobowiązany naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535 z poź. zm.). 

b) cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 5 pkt.6 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 

wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz.U. Nr z 2008r nr 212 poz. 1337) 

Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

c) rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

d) Cena zostanie określona dla każdego zadania wyszczególnionego w załączniku nr 1 tabela I, w  ujęciu: kwota 

brutto za 1 godzinę zajęć, łącznie suma dla danego zadania oraz suma wszystkich zadań. 

1.2 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

1.3 Oferent złoży oświadczenie iż posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 

pozwalające na prawidłowe wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2. 

1.4 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Oferent. 

1.5 Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek 

kartki. 

1.6 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. 

1.7 Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Oferenta. 

1.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 

ofertę. 

1.9 Oferent zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w 

następujący sposób: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na realizację usługi edukacyjno - doradczej polegającej 

na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 

uczniów gimnazjum w ramach  projektu pod nazwą „Szansa na sukces” nr WND.POKL.09.01.02-24-142/13 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ z dopiskiem NIE OTWIERAĆ PRZED 2013-11-25 

godz.14.00” Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

1.10 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób oraz dodatkowo 

oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

1.11 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z 

opisem „Zastrzeżona część oferty”. 

1.12 Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy oraz adresu, a także informacji 

dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

1.13 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji(t. j. Dz.U.03.153.1503) 

1.14 Oferent jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

1.15 Termin związanie ofertą 30 dni. 

Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Janoska – tel. 34/ 315 30 56 , e- mail zeas@wlodowice.pl . 

Zapytanie ofertowe  znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Włodowice oraz stronie 

internetowej www.bip.wlodowice.pl      . 

2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

2.1 Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego bądź drogą pocztową na adres: Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Krakowska 26, 42 – 421 Włodowice  do dnia 25.11.2013 

do godz. 14.00 (liczy się data wpływu). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 

http://www.wlodowice.pl/


 zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania. 

2.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 25.11.2013 o godz. 14.15 

w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert ma charakter publiczny - odbywa się w obecności zainteresowanych 

uczestników. 

2.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana wysokość kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

2.4 W trakcie otwarcia ofert podaje się do wiadomości publicznej nazwę i adres Oferenta, oferowaną cenę, 

warunki płatności. 

3. Kryteria oraz sposób oceny ofert: 

3.1 Zamawiający  będzie oceniał oferty  według następujących kryteriów:

NAJNIŻSZA CENA 

- cena ofertowa brutto - 100 %

3.2 Punkty będą liczone  według następujących wzorów:

                               C min

X n =                        C n           * 100%

n – numer oferty 

X n – liczba punktów przyznana ofercie n 

C min – cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

C n – cena brutto zaproponowana przez oferenta  n 

Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybory 

najkorzystniejszej oferty. 

Jednocześnie informujemy, iż: 

-Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. 

Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało 

wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. 

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a 

także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

Jolanta Janoska

Dyrektor ZEASiP we Włodowicach

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia potencjału technicznego 

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 




