
 
 

 
„Mamo idę do przedszkola” 

POKL.09.01.01-14-060/13 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Szydłowo, dnia 06.02.2014 r. 

                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/POKL/2014 
Urząd Gminy w Szydłowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Prowadzenie zajęć 

dodatkowych z rytmiki” w projekcie „Mamo idę do przedszkola”, współfinansowanym w ramach 

Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania  9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w formie 

umowy zlecenie (162 godziny w okresie  trwania projektu, tj. 01.03.2014-30.06.2015r.) przez okres 16 

miesięcy. 

 

Zamówienie poniżej 14 000 euro. 

 

Zamawiający:   

Urząd Gminy w Szydłowie 

Ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo   

NIP: 5691413226 

tel. 23 655 40 19, fax 23 654 73 28 

e-mail: bszczepanska@szydlowo-maz.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki z 15 dziećmi 

przedszkolnymi w ramach projektu „Mamo idę do przedszkola” w Punkcie Przedszkolnym w 

miejscowości Szydłowo. 

2. Wymagania: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć z rytmiki w przedszkolach/szkołach oraz min. roczne doświadczenie w pracy z 

dziećmi przedszkolnymi/szkolnymi w klasach I – III szkoły podstawowej. 

3. Zakres obowiązków: 

 Opracowanie programu zajęć na wymienioną liczbę godzin (od 01.03.2014r.do 

30.06.2015 r.), w okresie kwartalnym; 

 Prowadzenie zajęć w oparciu o autorski program dostosowany do wieku dzieci.  

Program ma uwzględniać: cel szczegółowy projektu, metody i formy pracy, sposoby 

realizacji; 

 Prowadzenie dokumentacji pracy: protokoły z realizacji zajęć, dzienniki zajęć; 

 Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań; 

 Sporządzanie wykazu przepracowanych godzin;  

 Sporządzanie okresowych kart czasu pracy; 

 Sprawowanie opieki nad całością gospodarki materiałowej, urządzeniami, sprzętem i 

mieniem znajdującym się w placówce; 

 Współpraca z rodzicami, kierownikiem ds. merytorycznych oraz koordynatorem 

projektu; 
4. Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie, że posiada odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie ( zał. nr 2 do Zapytania). 
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3. Termin realizacji zamówienia i forma rozliczenia 

 

5. Termin wykonania zamówienia: od 01.03.2014 r. – do 30.06.2015r. (16 miesięcy). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu 

realizacji projektu. O zmianie terminu wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

6. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeń za usługę -  faktura/rachunek będzie wystawiana z dołu, 

na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość przeprowadzonej usługi 

na przestrzeni danego miesiąca. Wynagrodzenie płatne będzie z otrzymanej transzy płatności z 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wskazany rachunek bankowy 

zleceniobiorcy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy: w 

ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez zamawiającego do obciążenia jego 

rachunku na rzecz rachunku wykonawcy’ 

9. Oferent będzie składał rachunki w biurze projektu pok. nr 2 

Urząd Gminy w Szydłowie 

Ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo   

NIP: 5691413226 

tel. 23 655 40 19, fax 23 654 73 28 

e-mail: bszczepanska@szydlowo-maz.pl 

 

4. Kryterium oceny ofert: 

Cena brutto – 50%, wiedza i doświadczenie 50% 

5. Umowa: 

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Forma złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie na FORMULARZU OFERTY w terminie do 18.02.2014r. do 

godz.9
00

  w formie pisemnej (osobiście, listownie na podany adres, faksem), z opisem 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr……..  
Urząd Gminy w Szydłowie 

Ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo   

NIP: 5691413226 

tel. 23 655 40 19, fax 23 654 73 28 

e-mail: bszczepanska@szydlowo-maz.pl 

 

2. Załączniki: 

 Formularz ofertowy  - zał. Nr 1 

 Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje –zał. Nr 2 

 Oświadczenie Wykonawcy – zał. Nr 3  

 CV – zał. Nr 4 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn. 
                                                                             

 

                                                                          Koordynator Projektu „Mamo idę do przedszkola” 

                                                                                                   Mgr Bożena Szczepańska 

                                                                                                     

                                                                                             tel. kontaktowe: 23 655 40 19 wew 42          
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„Mamo idę do przedszkola” 

POKL.09.01.01-14-060/13 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 1 

                            DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17/POKL/2014 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

    
„Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki” w punkcie przedszkolnym w projekcie „Mamo idę do 
przedszkola”. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Urząd Gminy w Szydłowie 

Ul. Mazowiecka 61 

06-516 Szydłowo   

NIP: 5691413226 

tel. 23 655 40 19, fax 23 654 73 28 

e-mail: bszczepanska@szydlowo-maz.pl 

 
 

II. Dane dotyczące Wykonawcy   

    

 

Nazwa ........................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
Siedziba......................................................................................................................................  
 
Nr telefonu/faks...........................................................................................................................  
 
e-mail:.........................................................................................................................................  
 
NIP..............................................................................................................................................  
 

III. Zobowiązania Wykonawcy  
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 

06.02.2014 r. o „Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki” w punkcie przedszkolnym w 

ramach projektu pn.” Mamo idę do przedszkola” w formie umowy zlecenie (162 godziny w 

okresie  trwania projektu, tj. 01.03.2014-30.06.2015r ), przez okres 16  miesięcy za cenę 

:…………… zł brutto / godzina. 

słownie: …………………………………………………………………………….. zł 

brutto/godzina. 

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w okresie: od – 01.03.2014r. do 30.06.2015r.  
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3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi 

zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 ze zm. 

4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

5. Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna przelewem Moje konto. 

6. Zapoznałem się z warunkami i przedmiotem zamówienia i nie zgłaszam żadnych uwag. 

7. Podpiszę umowę na warunkach wskazanych przez Zamawiającego, zapytania ofertowego i 

złożonej oferty w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. 

                                 

                                                                           …………………………………………………… 

                                                                                                         (podpis Wykonawcy) 

 
................................dnia.......................                          
 

  



   
 

 
„Mamo idę do przedszkola” 

POKL.09.01.01-14-060/13 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 2 

                            DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17/POKL/2014 

 
O Ś W I A D CZ E N I E  W Y K O N A W C Y 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentując wykonawcę tj. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego o Prowadzenie zajęć 

dodatkowych z rytmiki”  w ramach projektu pn.” Mamo idę do przedszkola” w formie umowy 

zlecenie (162 godziny w okresie  trwania projektu, tj. 01.03.2014-30.06.2015r.), przez okres 16  
miesięcy. 

 
 

OŚWIADCZAM 
 

1. że  posiadam wszelkie wymagane uprawnienia i  kwalifikacje do wykonywania usługi, tj:.  

1).............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
                                                                        ………………………………………………. 
                                                                                           / podpis wykonawcy/ 


