
 
Projekt: "Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew"  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 

Parzęczew 23.01.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 30.000 EURO 

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu 

indywidualnych zajęć dodatkowych – logopedycznych  dla trojga uczniów  Szkoły Podstawowej w Chociszewie 

planowanych do realizacji w ramach projektu pn.: „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji 

kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa zamawiającego:  Gmina Parzęczew 

Adres zamawiającego:   ul. Południowa 1 

Kod miejscowości:   95 – 045 Parzęczew 

NIP:    732 20 81 321 

Tel.:     42 718 60 47 

Faks.:     42 718 60 66 

Godziny urzędowania:  7.30 – 15.30 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.parzeczew.pl  

II. Podstawa przedmiotu zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: 

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 

września 2016 r. 

2. W ramach realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w 

szkołach w gminie Parzęczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

3. Zgodnie z art. 4 pkt u ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późń. zm.) 
 

III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na  prowadzeniu indywidulanych 

zajęć dodatkowych  - logopedycznych -  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie, planowanych do 

realizacji w ramach projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w 

szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 4. 

2. Zajęcia skierowane będą do trojga uczniów objętych już wsparciem w ramach projektu w wymiarze 10 godzin 

na ucznia, w okresie od dnia podpisania umowy do 22.06.2018 r. 

3. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to luty bieżącego roku. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, jego 

załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Przedmiot zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 

1. 
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6. Do oferty należy załączyć: 

 Formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 2; 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 3; 

 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - załącznik nr 4; 

 Kserokopię dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

dodatkowe kwalifikacje oraz ukończenie kursów i szkoleń - potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

9. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w polskich złotych 

(PLN). Wypłata nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę rozliczenia z przeprowadzonych 

godzin lekcyjnych w danym miesiącu kalendarzowym. 

V. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do dnia 22.06.2018 r., z uwzględnieniem 

kalendarza roku szkolnego 2017/2018 i pracy szkoły. 

VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Ceną oferty jest cena brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć. 

2. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto za całość zamówienia podana na formularzu ofertowym. 

3. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

VII. Kryteria oceny oferty 

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie  CENA  

-  100%.  

W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, być napisana czytelnie i podpisana przez osobę uprawnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym 

atramentem, dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 
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Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE 
UL. POŁUDNIOWA 1 

95 – 045 PARZĘCZEW 
OFERTA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: 

„Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” – 
usługa przeprowadzenia zajęć logopedycznych 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty droga e-mailową na adres: projekt-

oswiatowy@parzeczew.pl  

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

7. Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1,  załącznika nr 3, załącznika nr 4  do niniejszego 

zapytania. 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 30.01.2018 r. do godz. 15.30. na jeden ze sposobów: 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, 

pokój nr 23, sekretariat lub, 

 nadesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem kuriera – oferty nadesłane pocztą lub dostarczone 

kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 drogą e-mailową na adres: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

3. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona. 

4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

X. Termin ważności oferty 

Termin ważności oferty do 09.02.2018 r. 

XI. Warunki udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy usług 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają kwalifikacje  oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych. 

2. Posiada  minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych. 

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie, dysponują odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia oraz posiadają aktualny odpis 

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
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upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a 

dostawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca udokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, które stanowi Załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego. 

XII. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

(w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 

 zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania i zakresu przedmiotu zamówienia na skutek działania siły 

wyższej, 

 zostaną wprowadzone zmiany zasad finansowania zamówienia, 

 zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania usługi, powodująca zmniejszenie przedmiotu 

umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych usług, 

 zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji usługi, spowodowanych 

działaniem osób trzecich, 

 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

XIII. Unieważnienie Zapytania ofertowego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania prowadzonego w trybie  zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny.   

XIV. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela:  Ewa Łuczak 

Urząd Gminy w Parzęczewie 

ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,  pokój nr 3. 

tel.: (42) 718 60 47 

e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl  

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

Zapytanie jest realizowane w ramach projektu: 

„Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
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Załącznik nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia  obejmuje przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Chociszewie. 

2. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły w okresie od dnia podpisania umowy do 22.06.2018 r. Zajęcia 

mogą być realizowane w ciągu pięciu dni tygodnia w dniach i godzinach ustalonych z Koordynatorem 

projektu, Koordynatorem szkolnym oraz Dyrektorem szkoły. 

3. Zajęcia prowadzone będą dla  trojga uczniów objętych już wsparciem w ramach przedmiotowego projektu, w 

wymiarze 10 h na ucznia, łącznie liczba godzin 30 w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

4. Do obowiązków Wykonawcy – prowadzącego zajęcia dodatkowe będą należeć m.in.: 

 Prowadzenie zajęć logopedycznych w terminie maksymalnym do 22.06.2018 r. zgodnie zapisami 

projektu w wymiarze 10h na ucznia. 

 Opracowanie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy krótkiego programu zajęć 

według założeń projektu obejmującego cele, zadania, tematykę zajęć oraz sposób ewaluacji. Program 

zajęć musi zaakceptować Dyrektor szkoły. 

 Przeprowadzenie badania mowy na rozpoczęcie i zakończenie zajęć monitorującego przyrost 

umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie prowadzonych zajęć, z uwzględnieniem 

zakładanych rezultatów wskazanych w projekcie. 

 Sporządzenie na zakończenie zajęć opisu zrealizowanych działań, krótką charakterystykę uczniów 

przed rozpoczęciem zajęć (opis problemu), charakterystykę ucznia po zakończeniu zajęć (przyrost 

wiedzy, umiejętności, osiągnięte efekty) oraz ewentualne wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

 Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć, tj. prowadzenie dziennika zajęć z imienną listą uczniów i 

opisem działań, list obecności oraz miesięcznych sprawozdań. 

 Regularne wypełnianie dokumentacji oraz przygotowywanie niezbędnych zestawień danych o 

Beneficjentach. 

 Współpraca z koordynatorem szkolnym i koordynatorem projektu. 

 Realizacja ustalonego programu zajęć, a w przypadku braku takiej możliwości z powodów 

niezależnych od Wykonawcy, dopuszczalne jest przeprowadzenie zajęć w innych terminie po 

wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły oraz koordynatorem projektu. 

 Informowanie pracowników zespołu zarządzającego projektem o wszelkich trudnościach w realizacji 

projektu oraz współpraca przy ich niwelowaniu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi edukacyjnej na podstawie harmonogramu 

przygotowanego przy współpracy z Zamawiającym i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły. 

Harmonogramy będą dostarczone każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć szkoły. Wykonawca musi 

wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian harmonogramu. 
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 Załącznik nr 2 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2018 
 

Zamawiający: 

Gmina Parzęczew 

ul. Południowa 1 

95 – 045 Parzęczew 

tel. 42 718 60 47 

Wykonawca: 

Imię/Nazwisko /NazwaWykonawcy..................................................................................................................... 

 

..............................................................................................................................................................................  

 

Adres zamieszkania/ Siedziba Wykonawcy …………........................................................................................ 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

Numer NIP ………….......................................................................................................................................... 

 

Numer PESEL ………….................................................................................…................................................ 

 

Adres poczty elektronicznej  .............................................................................................................................. 

 

Numer telefonu /faks .......................................................................................................................................... 

 

Nazwa banku/numer konta ……………………………………………………………………......................... 

 

……………………………………………………………………………………………….............................. 

Urząd Skarbowy ……………………………………………………………………………………….……… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na 

prowadzeniu indywidualnych zajęć dodatkowych – logopedycznych dla trojga uczniów Szkoły Podstawowej w 

Chociszewie w wymiarze 10 godzin na ucznia, planowanych do realizacji  w ramach projektu pn. „Z małych szkół w 

Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 4  - łącznie 30 h w 

drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

zapytaniem ofertowym: 
 

Cena usługi za 1 godzinę ……………………………………zł brutto 

 

Oferuję realizację całego zamówienia za łączną cenę brutto ……………………………………………………..zł 

 

(Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………) 

 



 
Projekt: "Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew"  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

3. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

4. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Cena ofertowa zawiera wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty związane z 

należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

6. Jestem/śmy związana/i niniejszą ofertą do dnia 09.02.2018 r. 

7. Nie jesteśmy powiązani osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym. 

8. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

9. Nie byłam/em karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe. 

10.  Zapoznałem/am się z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn wpisaną w  Wytyczne w zakresie realizacji 

zasad równości  szans i niedyskryminacji  obowiązujące w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

Oferta składa się z .......... załączników podpisanych i opieczętowanych przez ubiegającego się  

o zamówienie, a w przypadku kopii dokumentów dodatkowo potwierdzonych „za zgodność  

z oryginałem” data i podpis – stanowiących integralną część. 

 

 

....................................................... 

(miejscowość, data i podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

…………………………………………… 

       (pieczątka Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………………………….…………………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, a w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez Województwo Łódzkie w wytycznych programowych;  

 pełnieniu funkcji 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 stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------                             

                        (miejscowość i data) 

 

 

 

------------------------------------------------ 

                                       (podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowy na realizację zamówienia polegającego na prowadzeniu zajęć dodatkowych – 

indywidualne zajęcia logopedyczne realizowanych w ramach projektu „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” oświadczam, że posiadam: 

 odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędną wiedze w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia; 

 doświadczenie w zakresie  prowadzenia zajęć logopedycznych wskazane m.in. w tabeli poniżej  

 

Lp. 

 

Zamawiający/ 

Zleceniodawca 

(nazwa i adres) 

 

Okres wykonywania funkcji 

 

Zakres wykonywanych czynności  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

           -------------------------------------------------                             

                        (miejscowość i data) 

 

 

------------------------------------------------ 

                              (podpis) 

 


