
 

 

Lwówek Śląski, dnia  15.02.2019r. 
ZP.271.2.19 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych, kół zainteresowań  oraz indywidualnej pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej  

"Master's Academy" w Lwówku Śląskim 

 

Szkoła Podstawowa "Master's Academy" w Lwówku Śląskim zaprasza Wykonawców, gotowych 
wykonać usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych kółzainteresowań oraz  indywidualnej pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zadania pn. „Nasi Mistrzowie” współfinansowanego ze 
środków finansowych Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 do złożenia oferty cenowej 
na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Szkoła Podstawowa  
"Master's Academy" w Lwówku Śląskim 
ul. Szkolna 1 
59-600 Lwówek Śląski  
Nip 6161557604 
e-mail: szkolamistrzow.edu@gmail.com 
SEKRETARIAT SZKOŁY: 
tel. 75 307 06 24 
tel. 792 513 613 

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia 
II.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa  zajęć dodatkowych  kół zainteresowań oraz indywidualnej pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej "Master's Academy" w Lwówku 
Śląskim. 
 
II.2. Zamówienie  zostało  podzielone na 5 następujących części: 

1. CZĘŚĆ 1 Koło  krótkofalarskie 
2. CZEŚĆ 2 Kurs szybkiego czytania i rozumienia 
3. CZEŚĆ 3 Akademia językowa – j. angielski 
4. CZEŚĆ 3b Akademia językowa j.niemiecki  
5. Czesc 4Integracja sensoryczna 

 
II.3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:  
Opis poszczególnych  części  zamówienia  stanowi Załącznik do ogłoszenia - OPZ (opis przedmiotu 
zamówienia) 
 
II.4. Pozostałe informacje 
 II.4.1. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych. 
 II.4.2 Nie przewiduje się wykonanie usługi przez podwykonawcę. 
 II.4.3. Zamawiający udzieli zamówienia dla 5 części. Każda z części będzie oceniana osobno. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części 
 II.4.4. Miejsce realizacji: Lwówek Śląski ul. Szkolna  1 (siedziba zamawiającego na adres email 
szkolamistrzow.edu@gmail.com  
 II.4.5. Termin szkolenia. Szkolenia winny być przeprowadzone w okresie od lutego 2019 do września 
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2019 Szczegółowe terminy zajęć zostaną ustalone w drodze porozumienia z wybranym wykonawcą. 
 II.4.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia zajęć o tematyce określonej dla każdych zajęć w OPZ. 
Do oferty należy załączyć program zajęć zgodny z programem wymaganym przez Zamawiającego. 

II.4.7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca  zapewnił każdemu uczestnikowi  zajęć osobno zestaw 
materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do 
zrealizowania szkolenia); 

II.4.8 Zamawiający nie dopuszcza łączenia zajęć 
 

II.5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

 
II.6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad: 

II.6.1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia. 
Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) Zajęcia; 
b) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom; 
c) materiały 
e) Prowadzenie dzienników zajęć  wykonywanie niezbędnych okresowych analiz i ocen  wynikających z  
przepisów  a także na żądanie zamawiającego  koniecznych  do  monitoringu i ewaluacji projektu  
f) dostarczenie do zamawiającego list obecności z opisem tematyki zajęć, dzienniki zaj., testów 
początkowych i końcowych, analizy wyników testów jeśli takie będą. 
 
III Warunki Udziału w postępowaniu: 
III.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy : 

III.1.1 Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:  
a) Wykonawca w okresie wykonywania zamówienia musi dysponować min. 2 osobami prowadzącymi 
szkolenia, które spełniają następujące warunki: 
-  wykształcenie wyższe wraz przygotowaniem pedagogicznym lub inne nadające kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264) 
oraz  
b) Każda osoba z kadry przewidziana do realizacji szkoleń dla nauczycieli musi posiadać minimum 5 letni  
staż pracy  w zawodzie nauczyciela. 

III.1.2 Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania (oświadczenie w treści formularza oferty). 
III.1.3. Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej jak 

również warunku doświadczenia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. 
 
III.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów : 

III.2.1 Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Wykaz powinien zawierać następujące informacje : 
- imię i nazwisko osoby wskazanej, 
- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, 
- wykształcenie, doświadczenie 

III.2.2. Deklaracja współpracy osoby wymienionej w wykazie osób. 
 



 

 

 
 
 

 
IV Termin płatności 
IV.1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub 
rachunku przez Wykonawcę oraz protokołu wykonania usługi. 
IV.2 Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszelkie 
koszty związane z jego realizacją. 
 
 
V Istotne warunki zamówienia 
V.1. Ofertę należy  sporządzić w języku polskim na załączonym do niniejszego zapytania formularzu 
ofertowym oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy/ów-  /załącznik nr 2/. 
V.2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
V.3 Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późń. zm.) jest zwolniony z podatku VAT za usługi 
szkoleniowe. 
V.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena 
na daną cześć zamówienia. 
V.5. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. ( Nie przesłał potwierdzenia 
podpisania umowy/ lub zamówienia  pomimo drugiego wezwania drogą elektroniczną) 
V.6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  
V.7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 
internetowej Zamawiającego, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony 
telefonicznie lub mailowo.  
V.8. Wykonawca wraz z ofertą składa stosowne oświadczenia dot. doświadczenia oraz potencjału, zgody na  
przekazywanie informacji dot. Przedmiotu zamówienia, podpisania i realizacji umowy drogą meilową. 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert 
VI.1 Ofertę w formie pisemnej można składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź mailowo na adres: 
szkolamistrzow.edu@gmail.com 
VI.2. Format dokumentu –oferta: PDF. podpisany  skan dok. załącznik PDF. podpisany  skan dok, a także 
wersja  edytowalna w terminie do 25.02.2018. do godziny 15.00 na  wskazany adres  elektroniczny lub  za 
pośrednictwem  operatora pocztowego ( z dopiskiem  oferta  dotyczy zamówienia ) - liczy się termin i 
godzina  dostarczenia  na wskazany adres zamawiającego  
VI.3. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Ocena ofert 
VII.1. Sposób dokonywania oceny: 
Kryterium -  CENA  -  70% 
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. 
Maksymalnie można uzyskać za kryterium cena 70 punktów. Oferty będą oceniane wg poniższego wzoru: 
Kc= cena najniższa/cena oferty badanej*70% 
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Kryterium – atrakcyjność  złożonej oferty -30% 
Maksymalnie można uzyskać za kryterium atrakcyjność  złożonej oferty 30 punktów. Oferty będą oceniane 
wg poniższego wzoru: 
 
Ka=  najatrakcyjniejsza oferta(ilość pkt)/oferta badana(ilość pkt) *30% 
Kc+Ka = ocena danej oferty/ 
Wybrana zostanie  oferta z najwyższą ilością pkt łącznie, nie przekraczająca  środków  zaplanowanych w 
budżecie na ten cel przez  zamawiającego. 
 
atrakcyjność  złożonej oferty- zamawiający  rozumie   przedłożone do  oferty  programu nauczania wraz z 
szczegółowymi opisem treści nauczania z podziałem na poszczególne grupy wiekowe/poziom 
zaawansowania ocenione przez komisję zamawiającego  w następujący  sposób: 
5 pkt-  oferta  poprawiana – zgodność zaproponowanego programu  z  opisem przedmiotu zamówienia,  
10 pkt – zgodność  zaproponowanego programu  treści  określająca  szczegółowo  inf. zwrotne o  
oczekiwanych  wiadomościach  które powinni przyswoić  odbiorcy 
20 pkt– zgodność  zaproponowanego programu  treści  określająca  szczegółowo  inf. zwrotne o  
oczekiwanych  wiadomościach  które powinni przyswoić  odbiorcy, wskazanie min  3-4   form  nauczania.  
30 pkt– zgodność  zaproponowanego programu  treści  określająca  szczegółowo  inf. zwrotne o  
oczekiwanych  wiadomościach,  które powinni przyswoić  odbiorcy, wskazanie min  3-4   form  nauczania, 
zawierająca  elementy innowacyjne.  
Ocena merytoryczna  -  dwuosobowy zespół powołany przez  zamawiającego 
Zamawiający  oczekuje   przedstawiania powyższych  informacji  w formie dokumentu  maks. 5-8 stron, 
czcionka 12- Times new  roman 1500 znaków na stronie- tylko elektronicznie  w formacie PDF i word.  
 
 
VII.2 Oceniana będzie każda CZĘŚĆ zamówienia osobno. 
 
IX. Inne:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 
Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  
X. Osoba do kontaktu 
Pani Kamila  Wróblewska Cetler tel. 793583464 
e-mail: szkolamistrzow.edu@gmail.com 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. OPZ (opis przedmiotu zamówienia ) załącznik nr 1.  
2 Formularz ofertowy – załącznik nr 2 
3 Wykaz osób – załącznik nr 3 
4. Deklaracja współpracy – załącznik nr 4 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5 
6. program  zajęć 
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Załącznik nr 3  – wykaz osób 

 
 

         
Pieczęć Wykonawcy 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

  

Nazwisko i imię 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Wykształcenie 

Kwalifikacje 
zawodowe- 
ukończony 
kierunek i 

specjalność  

Doświadczenie - 
Wpisać okres 

doświadczenia 
obligatoryjnego 

(zgodnie z 
minimalnym 

okresem wskazanym 
zap.of.) od dnia, 

miesiąca i roku do 
dnia, miesiąca i roku 

Podstawa do 
dysponowania 

osobami  
(np. umowa o 

pracę) 

  

 

    

UWAGA:  
 
1. Co do zasady wykonawca nie może powierzyć wykonanie zajęć osobom innym niż wskazanym w 

powyższym wykazie. Wykonawca  przyjmuje do wiadomości, że  co najmniej 50% kadry wskazanej w 
powyższej tabeli  nie może być zmienione bez zgody Zamawiającego. Wykonawca może jedynie wystąpić 
o zmianę osób z powyższego wykazu do 50% za zgodą Zamawiającego. Zmiana danej osoby na inną, o nie 
mniejszych kwalifikacjach, może nastąpić jedynie w przypadkach losowych, na które Wykonawca z chwilą 
składania oferty nie miał wpływu. 

2. Do wykazu należy załączyć deklaracje współpracy złożone przez osoby wymienione w wykazie. 
3. Zamawiający zastrzega, że  zatrudnienie osób niewskazanych w wykazie bez uzgodnienia z Zamawiającym  

stanowić będzie przesłankę do nałożenia kary umownej określonej w umowie i daje podstawę do 
rozwiązania  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

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

  miejscowość Data i podpis upoważnionego  
  przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr   4 - deklaracja współpracy 
 

 
…………………………………………….. Dnia …………………………………. 
    
…………………………………………….. 
Imię i nazwisko, adres 
 
 
 
 

Deklaracja współpracy 
 
Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć współpracy z …………………………………… 
……………………………………………………………………… (nazwa podmiotu) w zakresie prowadzenia zajeć dla 
uczniów………………………………… (nazwa zajęć) , w ramach zadania pn. „Nasi Mistrzowie” 
współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020. 
 

 
 
 
……………………………………………………… 
 
 
*składa każda z osób wymieniona w wykazie osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zal 5 
 
 
………………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczenie ze nie zachodzi konflikt interesów 
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być 
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) 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.   

 
 
 
 
 
 

 


