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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKLI?OI4
' Gmina Dzierzgowo zaprasza do zlohenia oferty cenowej na ooProwadzenie zajg6 dodatkowych

terapeutycznych" w projekcie ,,Maluch na starcie", wsp6lfinansowanym w ramach Dzialania 9.1

,,Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoSci uslug edukacyjnych Swiadczonych w
systemie o6wiaty", Poddzialania 9.1.1 ,,Zmniejszenie nier6wnoSci w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013 w formie umowy zlecenie (52 godziny w
okresie trwaniaprojektu, tj. 01.06.2014rl30.06.2015r.)ptzez okres l3 miesigcy.

Zam6wienie goniiei 14 000 euro.

Zamawiajqcy:
Gmina Dzierzgowo
Ul. Tadeusza KoSciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
NIP: 5691760005
tel.23 653 30 12,fax23 653 3226
e-mail : maluch nastarcie@dzierzgowo.pl

2. Przedmiot zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest prowadzenie zaj96 dodatkowych terapeutycznychz23 dzielmi

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

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

prowadzeniazajg6 terapeutycznych w przedszkolach/szkolach orazmin. roczne doSwiadczenie w

pracy z dziedmi przedszkolnymi/szkolnymi w klasach I - III szkoly podstawowej'

Zakres obowi4zk6w:

o Opracowanie programu zaie1 nawymienionqliczbE godzin (od 01.06.2014r.do
30.06.2015 r.), w okresie kwartalnym;

o Prowadzenie zajpt w oparciu o autorski program dostosowany do wieku dzieci.
Program ma uwzglgdniad: cel szczegolowy projektu, metody i formy pracy, sposoby
realizacji

. Prowadzenie dokumentacji pracy: protokoly zrealizacji zajq6, dzienniki zaig6;
o Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolniefii zaintetesowari;
o Sporzqdzanie wykazuL przepracowanych godzin;
o Sporzqdzanie okresowych kart czasu pracy;
o Sprawowanie opieki nad caloSci4gospodarki materialowej,wzqdzeniami, sprzEtem i

mieniem znajduj4cym sig w plac6wce;
o Wspolpracaz rodzicami oraz koordynatorem projektu;

Wykonawca do oferty dolqczy oSwiadczenie, 2e posiada odpowiednie kwalifikacje i
do6wiadczenie (zaL. nr 2 do Zapltania).

2.

3 .

4.



3. Termin realizacji zam6wienia i forma rozliczenia

5 . Termin wykonania zam6wienia: od 01 .06.2014 -  do 30.06.2015r .  (13 Zamawiaiac:,miesiqcy).

6. Strony ustalaj4 miesigczny okres rozlic zert za
na koniec kaldego miesi4ca kalendarzowego
na przestrzeni danego miesiqca.

i w

7 ' zamawiai4cy zobowiqzuje siq dokona 6 zaplaty nale2nosci przelewem na konto wykonawcy: wciryu 7 dni od otrrymaniaprawidlowo wystawionej faktury/rachunku.
8' za dzie{ zaplaty uznaje siE dzieri wydania oyspozylii przez zamawiaj4cego do obci4zenia 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
NIP: 5691760005
tel.23 653 3012,fax23 653 3226
e-mail : maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

4. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto - 50yo, wiedza i doSwiadcz enie 50%o

5. Umowa:
Z wykonawcq kt6rego oferta zostanieuznanazanajkor4,stniejsz4zostanie Zawartaumowa.
6. Miejsce i termin skladania ofert:

1. Forma zNolenia oferty
ofertg nalely zlo2yc w sekretariacie na FORMULARZU oFERTy w terminie do 26.05.2014r. dog:V:g:: w formie pisemnej (osobiscie, listownie 

"u 
pocuny adres, faksem), z opisemZAPYTANIE OFERTOWE nr... . . . . .

Urzqd Gminy w Dzierzgowie
, Ul. Tadeusza KoSciuszki I

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

2. Zalqczniki:
o Formularz ofertowy _ zal. Nr 1
o Dokumenty potwierdzaiqceposiadane kwalifikacj e -zaL.Nr 2
o OSwiadczenie Wykonawcy _ zal. Nr 3
o CV - zal.Nr 4

3' zamawiajqcy zastrzegasobie prawo do uniewaznienia postepowan iabezpodania przyczyn.

z dolu,

uslugi

Z

- fakturalrachunek bpdzie wystawiana
e opiewai na wartoS6 przeprowadzonej
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,,Prowadzenie zajpd dodatkowych
na starcie".

zAr_$czNrK NR I

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/POKL/2014

FORMULARZ OFERTOWY

terapeutycznych" w punkcie przedszkolnym w projekcie ,,Maluch

Gmin*Dzierzgowo
Ul. Tadeusza Ko$ciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
NIP: 5691760005
tel.23 653 30 12,faxZ3 653 3226
e-mail : maluchnastarcie@dzierzgowo.pl

ll. Dane dotvczace Wvkonawcv

Nazwa

Siedziba.

e-mail:

sfownie:

brutto/godzina.

2' Potwierdzam termin rcalizaqi zam6wienia w okresie: od - 01.06.2014r. do 30.06 .2015r.

lll. Zobowiazania Wvkonawcv

1' oferujg wykonanie przedmiotu zam6wienia okre6lonego w zapytaniu ofertowym z dnia12.05.2014 r. o ,,Prowadzenie zajg6, dodatkowych terapeutycznych,, w punkcie
przedszkolnym w ramach projektu pn." Maluch na starcie" w formie umowy zlecenie (s2godzinywokresie tnruania projektu, t j.01.06.2014-30.06.2015r), przezo[r". 13 miesiqcyza cene :... ... . zl brutto I godzina.

A



, 3. o6wiadczam,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 3Pzp. i art. 5-17 ustawy zdnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2OO3 r. Nr 153, poz.
15Q3 ze zm.

4. O6wiadczam,2e akceptujg warunki platno6ci okreSlone przezZamawiajqcego.
5. Nale2no56 z tytulu realizacji umowy bgdzie platna przelewem Moje konto.
6. ZapoznaNem siq z warunkami i przedmiotem zam6wienia i nie zglaszam2adnych uwag.
7 ' Podpiszg umowe na warunkach wskazanych prz:ezZamawiajqcego, zapytania ofertowego i

zloZonej oferty w te rm i n ie za propon owa n ym przez Za m awi ai qceg o.

(podpis Wykonawcy)

p dnia
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Projekt wsp6lfinansowany ze Srodkow LJnii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

zAr_fucNrK NR 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR TIPOKLI2OI4

o  S  w  T  A D  C Z E N I E  w Y K o N A  w  C  Y

Ja nizej podpisany/a

reprezentujqc wykonawcg tj.

w postepowaniu prowadzonym w formie zapytaniaofertowego o Prowadzenie zajg6
dodatkowych terapeutycznych'n w ramach projektu pn." Maluch na starcie" w foimie umowy
zlecenie (52 godziny w okresie tnrvania projektu, tj. 01.06.2014-30.06.2015r.), przezokres i3
miesigcy.

OSWADCZAM

I ' ze posiadam wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania uslugi, tj:.
1 )

3)

KAPITAI LUDZKI
NARoDowA STRATEcIA 5PdJNogcI

i podpis wykonawcy/


