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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL/2014
Gmina Dzierzgowo zaprasza do zlohenia oferfy cenowej na ,,Prowadzenie zajg(, dodatkowych z

muzyki" w projekcie,,Maluch na starcie", wsp6tf,rnansowanym w ramach Dzialania 9.1 ,,Wyr6wnywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako6ci uslug edukacyjnych Swiadczonych w systemie o6wiaty",
Poddzialania 9,1.1 ,,Zmniejszenie nier6wnoSci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"
Pr6gramu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w okresie
trwania projektu, tj. 01.06.201 4r.-30.06.2015r.) przez okres 13 miesigcy.

. o
ZamSwienie BoniZej 14 000 euro.

Zamawiajqcy:
Gmina Dzierugowo
Ul. Tadeusza Ko$ciuszki I
06-520 Dzierzgowo
NIP: 5691760005
tel.23 653 30 12, fax23 653 32 26
e-mail : maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

2. Przedmiot zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest prowadzenie zajEd dodatkowych z muzyki 223 dzielmi

przedszkolnymi w ramach projektu,,Maluch na starcie" w Punkcie Przedszkolnym w
' 

miejscowo6ci Dzierzgowo.
2. Wymagania: wyksztalcenie wyZsze zprzygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do

prowadzeniazajg6 zmuzyki w przedszkolach/szkolach oraz min. roczne do6wiadczenie w pracy z
dzie6mi przedszkolnymi/szkolnymi w klasach I - III szkoly podstawowej.

3. Zakres obowiazk6w:

. Opracowanie programu zajg6 nawymienion4 liczbE godzin (od 01.06.2014r.do
30.06.2015 r.), w okresie kwartalnym;

o Prowadzenie zajgc w oparciu o autorski program dostosowany do wieku dzieci.
Program ma uwzglqdniai: cel szczeg6lowy projektu, metody i formy pracy, sposoby
realizaqi;

o Prowadzenie dokumentacji pracy: protokoly zrealizaqi zaiec, dzienniki zajp6;
o Wspomaganie dzieci w rozwij aniu uzdolnie h i zaintercsowari;
o Sporzedzanie Wkazu przepracowanych godzin;
o Sporz4dzanie okresowych kart czasu pracy)
. Sprawowanie opieki nad caloSciqgospodarki materialowq,wzqdzeniami, sprzgtem i

mieniem znajdujqcym sig w plac6wce;
. Wsp6lpracaz rodzicami oraz koordynatorem projektu;

4. Wykonawca do oferty dolqczy oSwiadczenie, 2e posiada odpowiednie kwalifikacje i
do6wiadczenie (zal. nr 2 do Zapytania).



3. Termin realizacji zam6wienia i forma rozliczenia

5. Termin wykonania zam6wienia: od 01.06.2014 r. - do 30.06.2015r. (13 miesigcy). Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zam6wienia w pr4rpadku zmian)z terminu
realizacji projektu. o zmianie terminu wykonawca zostanie poinformowan), telefonicznie.

6. Strony ustalaj4 miesipczny okres rozliczeh za uslugE - faktura/rachunek bgdzie wystawiana z dotu,
na koniec kaZdego miesi4ca kalendarzowego i bEdzie opiewad na wartoS6 przeprowadzonej uslugi
na przestrzeni danego miesi4ca. wynagrodzenie platne bgdzie z otrzlzmanej transz.v platnosci z
Mazowieckiej Jednostki wdrazania Program6w unijnvch na wskazan], rachunek bankow_v
zleceniobiorcy.

7. Zamawiajqcv zobowiqzuje siE dokonal zaplaty naleZnoSci przelewem na konto Wykonawcy: w
ciryu 7 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury/rachunku.

8' Za dzieh zaplaty uznaje siE dzieri wydania dyspozycji przez zamawiaj4cego do obci42enia jego
rachunku na rzecz rachunku wykonawcy'

9. Oferent bgdzie skladal rachunki w biurze projektu pok. nr 14

Urzqd Gminy w Dzierzgowie
Ul. Tadeusza KoSciuszki I
06-520 Dzierzgowo
NrF s69176000s
tel.23 653 30 12, fax23 653 32 26
e-mail : maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

4. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 50%,wiedza i doSwiadczenie 50%

5. Umowa:
Z wykonawc4 kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz4 zostanie zawafta umowa.

6. Miejsce i termin skladania ofert:
1. Forma zlohenia oferty

Ofertg nale?y zloLyt, w sekretariacie na FORMULARZU OFERTY w terminie do 26.05.2014r. do
godz.9uu w formie pisemnej (osobiscie, listownie na podany adres, faksem), z opisem
ZAPYTANIE OFERTOWE nr.. . . ....

Urzqd Gminy w Dzierzgowie
Ul. Tadeusza KoSciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
NIP: 5691760005
tel.23 653 30 12, fax23 653 32 26

t e-trail: maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

Zalqczniki:
o Formularz ofertowy - zal. Nr 1
o Dokumenty potwierdzajqce posiadane kwalifikacje -zal. Nr 2
o OSwiadczenie Wykonawcy - zal. Nr 3
.  C V - z a l . N r 4

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia postepowaniabezpodania przyczyn.

2.

3 .
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ZAN-fuCZNrK NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5IPOKLI2O14

FORMULARZ OFERTOWY

dodatkorvych z muryki'o w punkcie przedszkolnym w projekcie ,,Maluch na

l. Nazwa i adres Zamawiaiaceqo
o

Gmina Dzierzgowo
Ul. Tadeusza KoSciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
NIP: 5691760005
tel.23 653 30 12, fax23 653 32 26
e-mail : maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

Nazwa

Siedziba.

Nr telefonu/faks..

e-mail:

N I P

ilr.

1 .

Zobowiazan ia Wvkonawcv

Oferujg wykonanie pzedmiotu zam6wienia okreSlonego w zapytaniu ofertowym z dnia
12'05.2014 r. o,,Prowadzenie zdgf dodatkowych z muzyki" w punkcie przedszkolnym w
ramach projektu pn." Maluch na starcie" w formie umowy zlecenie (b2 godziny w okresie
truvania projektu, tj. 01 .06.2014-30.06.2015r ), przez okres 13 miesigcy za cenQ
:. . .  . . .  .  z l  brut to i  godzina.
slownie:  . . .  . . . . .  z l
brutto/godzina.

2. Potwierdzam termin realizacjizam6wienia w okresie: od - 01.06.2014r. do 30.06 .2015r.



3. OSwiadczam,2e w cenie oferty zostaly uwzglgdnione wszystkie koszty wykonania uslugi

zam6wienia. W ofercie nie zostala zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-1 7 ustawy z dnia

, 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.22003 r. Nr 153, poz.

1503 ze zm.

4. O6wiadczam, 2e akceptujq warunki platno6ci okreSlone pzez Zamawiajqcego,

5. Nale2no5c z tytuNu realizacji umowy bqdzie platna pzelewem Moje konto.

6. ZapoznaNem siq z warunkami i przedmiotem zam6wienia i nie zglaszam zadnych uwag.

7. Podpiszq umowQ na warunkach wskazanych przez Zamawiajqcego, zapytania ofertowego i

Aohonej oferty w terminie zaproponowanym przez Zamawiaj4cego.

(podpis Wykonawcy)


