
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

Gęś, dnia 15.02.2018 r. 
 

ZAPROSZENIE 
 

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na 
prowadzenie warsztatów przyrodniczych  w Szkole Podstawowej w Gęsi 

w celu realizacji projektu pt. „Edukacja XXI wieku” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Zapytanie ofertowe nr. 03/EDU/2018-SP_Gęś 

 
  

1. Zamawiający.  

Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”  
ul. Wojska Polskiego 29A 
18-400 Łomża 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.1.  Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
CPV: 80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 

2.2 Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia warsztatów przyrodniczych w Szkole Podstawowej  
w Gęsi dla dzieci od klasy pierwszej wzwyż w 2 grupach. 

2. Okres trwania projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r.  
3. Planowana liczba godzin do zrealizowania: 150 godzin ogółem ( 30 godzin od 01.03.2018r. do              

30.06.2018r; 60 godzin od 01.09.2018r do 30.06.2019r; 60 godzin od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.) 
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta jedna umowa zlecenia. Terminy realizacji: od 01.03.2018r. do             

30.06.2018r na 30 godz., od 01.09.2018r do 30.06.2019r. na 60 godz.,01.09.2019r. do 30.06.2020r. na 60               
godzin. 

5. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia. 
6. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 165, 21-205 Jabłoń. 
7. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach według ustalonego harmonogramu. 
8. W okresie wakacyjnym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zajęcia nie będa realizowane. 
9. Do zakresu obowiązków nauczyciela prowadzącego warsztaty przyrodnicze będzie należało: 

✓ prowadzenie warsztatów przyrodniczych (2 grupy) - uczniowie od klasy pierwszej wzwyż w Szkole             
Podstawowej w Gęsi. 

✓ opracowanie narzędzi do badania postępów uczniów, programów zajęć warsztatów przyrodniczych 

z uwzględnieniem wykorzystywania e-podręczników i e-pomocy wypracowanych w ramach          

wcześniejszych projektów współfinansowanych z EFS w tym z projektów innowacyjnych  

i przedstawienie ich do akceptacji dyrektorowi szkoły, 
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✓ trzykrotne przeprowadzenie diagnozy wstępnej każdego ucznia objętego wsparciem, 

✓ trzykrotne przeprowadzenie diagnozy postępów każdego ucznia objętego wsparciem, 

✓ systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku, monitorowanie obecności        

uczniów na zajęciach,  

✓współpraca z personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych           
celów projektu. 

2.3.  Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. 

3. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

3.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków          
zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

3.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

A. złożą oświadczenie - Załącznik nr 2 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie            

możliwości realizacji zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące: 

● posiadania wiedzy i doświadczenia: 

● Wykształcenie wyższe i udokumentowane przygotowanie pedagogiczne. 
● Doświadczenie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających z zakresu wiedzy         

przyrodniczej w tym doświadczenie w realizacji projektów unijnych. 
● Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie          

prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie         
oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie         
nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega       
odrzuceniu.  

● sytuacji ekonomicznej i finansowej /dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą/; 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca             
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

● nie podlegają wykluczeniu. 

- Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo            
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania           
między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

− posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,        

pełnomocnika;  

− 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.  
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa: 

 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności           
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie            
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. / dotyczy osób prowadzących            
działalność gospodarczą/ 

3.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do          

ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

3.4 Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia           
opisanych warunków. 

4. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. 
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Bartłomiej 
Żebrowski, adres mailowy: bartlomiej.zebrowski@sosedukator.pl,  tel: 86 215-04-63. 
Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
5. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: 
5.1   Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
5.2   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5.3 Nie dopuszcza się podwykonawstwa przy realizacji usług będących przedmiotem niniejszego           

postępowania. 
5.4 Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty              

będącego załącznikiem do niniejszego zapytania do Szkoły Podstawowej w Gęsi, Gęś 165, 21-205             
Jabłoń w terminie do dnia 27.02.2018 r. do godz. 14.00 (o przyjęciu oferty decyduje data i godzina                 
wpływu oferty) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie warsztatów przyrodniczych  
w ramach realizacji projektu Edukacja XXI wieku” i nazwą Wykonawcy. 

5.5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szkoły Podstawowej w Gęsi, Gęś 165, 21-205 Jabłoń w dniu                
27.02.2018 r. o godz. 15.00. 
 

1) Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli 

1 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – Załącznik nr 1,  

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

1 
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
Załączniku nr 2 do zaproszenia 

2 
Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest            
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3)  
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Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,            
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6              
miesięcy przed upływem składania ofert 

 
5.5 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania pisemnie oraz za pośrednictwem strony: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  
6. Kryteria oceny ofert: 

1) Oferta musi zawierać cenę za jedną godzinę zajęć obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem            
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i              
rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z           
opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 

2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania             
zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały            
być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.  

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca               
po przecinku. 

4) Dyspozycyjność – oznacza, iż wykonanie zlecenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin od uzyskania              
informacji o zleceniu 

5) Doświadczenie – minimum 50 godzinne doświadczenie w realizacji projektów unijnych. 

6) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert            
na podstawie kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1 Cena brutto 50% 
2 Dyspozycyjność 20% 
3 Doświadczenie 30% 

 

 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 
Liczba punktów = Cn/Cb x 50 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
 - Cb – cena oferty badanej 
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Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana według 
zestawienia przedstawionego w tabeli: 

Dyspozycyjność  

Liczba 
punktów 

Do 24 godzin i powyżej 10 

Do 18 godzin 15 

Do 12 godziny 20 

 

3 

Kryterium oceny doświadczenia specjalisty/nauczyciela: 
Punkty za doświadczenie, z tematyki objętej przedmiotem zamówienia będą 
przydzielone w następujący sposób: 

● Do 50 godzin –2,5 pkt. 
●  Od 50 godzin do 100 godzin– 5 pkt.  
●  Od 100 godzin do 150 godzin –10 pkt.  
●  Od 150 godzin do 200 godzin – 15 pkt.  

Punkty za doświadczenie pracy z dziećmi w wieku 7-15 lat będą przydzielone w 
następujący sposób: 

●  Do 12 miesięcy – 2,5 pkt. 
●  Od 12 miesięcy do 36 miesięcy – 5 pkt.  
●  Od 36 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt.  
●  Od 48 miesięcy do 60 miesięcy – 15 pkt.  

Punkty sumują się. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 
najwyższą liczbę punktów.  
 
 

7. Istotne dla stron postanowienia  

1) Zamawiający określa wzór umowy . 
2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy.  
3) Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie 

opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą. 
5) Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w 

formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez 
Zamawiającego. 

6) Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań. 
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