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PZ.042.6.6.2016               Bierawa, 27.10.2017 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX 

Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Bierawa 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych II, III – szkolenie / warsztaty dla 

nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka, tj. 

1. szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci  

w wieku przedszkolnym  oraz 

2. warsztaty z tematyki rozwijania umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym  

 

 

1. Zamawiający: 

 

Gmina Bierawa 

ul. Wojska Polskiego 12 

47-240 Bierawa 

Tel. 774872266 

Faks. 774872262 

e-mail: katarzyna.kostka@bierawa.pl 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

2.1. Przedmiot:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

tematyki kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz warsztatów z tematyki rozwijania umiejętności dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

2.2. Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji 

wczesnoszkolnej – ok. 25 os. z Publicznego Przedszkola w Bierawie z Oddziałami 

Zamiejscowymi oraz Publicznego Przedszkola w Dziergowicach. 
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2.3. Wymiar godzin: 

 

4,5 godziny zegarowej (6 dydaktycznych) każde szkolenie. 

 

2.4. Termin szkolenia: 

 

Dwa szkolenia w terminie od 13 listopada do 24 listopada 2017 r. Dokładny termin szkoleń 

do uzgodnienia. 

 

2.5. Miejsce szkolenia: 

 

Publiczne Przedszkole w Bierawie, ul. Dąbrowy 4, 47-240 Bierawa 

 

2.6. Dodatkowe: 

 

Zgodnie z wymogami programu, Wykonawca winien jest przeprowadzić egzamin ustny bądź 

pisemny, który oceni poziom wiedzy przed i po szkoleniu. Każdy z uczestników otrzymać 

powinien zaświadczenie/certyfikat.  

Zamawiający dysponuje salą szkoleniową.  

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

 

Od 13 listopada do 24 listopada 2017 r. w terminie do uzgodnienia.  

 

4. Okres gwarancji: 

 

4.1 Nie dotyczy. 

 

5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

5.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Bierawa,    

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, pokój nr 31 do dnia 03.11.2017 r.                           

do godziny 12.00.  

5.2 Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

OFERTA 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych II, III – szkolenie / warsztaty dla 

nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka. 

 

5.3 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

6.1 Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane  
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z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.2 Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

6.3 W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną 

słownie w ofercie cenę brutto. 

 

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,                    

      wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

7.1 Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

Kryterium:  

 

a) cena                         Waga: 100 % 

 

8. Warunki płatności: 

 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy  

w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się faktury częściowe za realizację kolejnych szkoleń, płatne 100 %. 

 

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia o braku powiązań osobowych                                    

       i kapitałowych z Zamawiającym: 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 

 

10. Jako załącznik 3, Zamawiający wymaga dołączenia opisu szkoleń (zakres, poruszane     

       zagadnienia). 

 

11. Warunki zmiany umowy: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: 

a) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie 

zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 

b) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, 

techniczna, eksploatacyjna). 

 

11. Osoby do kontaktu: 

 

Katarzyna Kostka – tel. 774872266 wew. 106 

 
 

 

W załączeniu: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych szkoleń o podobnej tematyce 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  z Zamawiającym 


