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Zapytanie ofertowe nr 5/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

„Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. Warsztaty psychoedukacyjne i doradztwo 

zawodowe” 
 

w ramach projektu „Sięgamy wyżej” 

Nr POKL .09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

1. Zamawiający 

 
Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 

tel. +48 13 4697297, 

fax. +48 13 4696290, 

e-mail: biuro@fundacja.bieszczady.pl 

godziny urzędowania: 8
00

 – 16
.00 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

2.1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie na usługi prowadzenia dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w skład której wchodzi: opracowanie autorskiego programu zajęć zgodnego z specyfiką 

projektu „Sięgamy wyżej”, prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz prowadzenie dokumentacji zajęć i 

mierzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów .Wykaz zajęć: 

Nr zajęć Nazwa zajęć Uwagi dotyczące specyfiki zajęć 

1.1 Warsztaty 

psychoedukacyjne 

Cykl warsztatów organizowanych dla wszystkich uczestników projektu „Sięgajmy 

wyżej”.  

Warsztaty „Wyluzuj się” – warsztat radzenia sobie ze stresem dla szkoły 

podstawowej. Zajęcia w wymiarze po 6h dla każdej grupy warsztatowej ( 6 h x 

12 grup= 72h)  dla kl. IV- VI szkoły podstawowej w Zespole Szkół 

Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych . 

Liczba godzin: 

2014- 36 h 

2015- 36h 

 

Warsztaty Wyluzuj się” - warsztat radzenia sobie ze stresem dla 

gimnazjum 
Zajęcia w wymiarze po 6h dla każdej grupy warsztatowej ( 6 h x 12 grup= 72h)  

dla kl.I-III gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach 

Dolnych . 
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Liczba godzin: 

2014- 36 h 

2015- 36h 
 

Warsztat „Równe szanse”- dla szkoły podstawowej  

powinien uczyć postaw szacunku wobec siebie i partnerskich relacji miedzy 

płciami. Warsztaty powinny  przekazywać niestereotypowa wiedzę nt. 

możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.  

Zajęcia w wymiarze po 2 h dla każdej grupy warsztatowej ( 2 h x 12 grup= 

24h)  dla kl.IV-VI szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w 

Ustrzykach Dolnych . 

Liczba godzin: 

2015- 24 h 

 

Warsztat „Równe szanse”- dla gimnazjum 

powinien uczyć postaw szacunku wobec siebie i partnerskich relacji miedzy 

płciami. Warsztaty powinny  przekazywać niestereotypowa wiedzę nt. 

możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.  

Zajęcia w wymiarze po 2 h dla każdej grupy warsztatowej ( 2 h x 12 grup = 

24h)  dla kl. I-III gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach 

Dolnych . 

Liczba godzin: 

2015- 24 h 

 

1.2 Warsztat 

doradztwa 

zawodowego 

Warsztat doradztwa  zawodowego dla uczestników  projektu  z Gimnazjum z 

Zespołu Szkół Publicznych nr 2  w Ustrzykach Dolnych. Zaplanowano  

warsztaty  w wymiarze 12 h dla każdej grupy warsztatowej ( 12 h x 6 grup = 

72h.  

Zakres tematyczny: 

a) Kl. I - Praca w życiu człowieka, a wybór zawodu;  Poznajemy zawody z 

przyszłością i bez przyszłości; Moje plany edukacyjno  zawodowe  

b) Kl. II- Rola osobowości w wyborze zawodu; Moje zdolności i 

zainteresowania podstawą planowania przyszłości zawodowej; Budowanie 

kariery 

c) Kl. III- Rola osobowości, zdolności i zainteresowań w wyborze zawodu, 

Plan. kariery i samoocena; Współczesny rynek pracy 

Liczba godzin w rozbiciu na lata: 

2014 - 36 h 

2015 - 36 h 
 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Rok szkolny: od 01.10. 2014 do  30.06.2015. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

4.1. zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
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a) posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, kwalifikacje do w/w zakresu tematycznego 

b) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących  w/w zakresu tematycznego 

c) są w stanie spełnić wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia 

(weryfikacja na podst. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będącego 

zał. Nr 2 do zapytania ofertowego) 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.  

4.2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe 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: 

 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. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

5. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu 

5.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 4.1 i pkt. 4.2 

na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenia o braku powiązania 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 

zamawiającego, o których mowa w pkt. 6, potwierdzających spełnianie tych warunków. 

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” – 

„nie spełnia”. 

 

6. Wymagane dokumenty  

 wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 4 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – podpisane przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, 

 oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane 

przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

 potwierdzenie posiadania wykształcenia pedagogicznego, 

 potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć tematycznych  w szkole 

podstawowej/gimnazjum, 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

7.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako 

załącznik nr 1). Oferta powinna: 
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 zawierać pełne imię i nazwisko oferenta, 

 zawierać adres, numer telefonu, adres e-mail, 

 być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 

 treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona, 

 zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony 

przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (cena brutto oferty musi być podana 

cyfrowo i słownie). Cena uwzględnia cenę jednej godziny prowadzonych zajęć oraz opiekę 

podczas planowanych wyjazdów edukacyjnych. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Określona jest: łączna kwota brutto ofert wraz ze szczegółową 

kalkulacją każdej pozycji oferty osobno.  

7.2. Wzór oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie www.fundacja.bieszczady.pl 

 

8. Forma oferty 

8.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej 

8.2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, 

8.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, 

8.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

8.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby przedstawiającej ofertę. 

8.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

8.7. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.  

 

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

9.1. Lucyna Sobańska- koordynator, tel. 13 469 62 90, email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców/ wykonawców. 

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę oznakowaną następująco:  „Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych pn. Warsztaty 

psychoedukacyjne i doradztwo zawodowe” w ramach projektu „Sięgamy wyżej” opatrzoną nazwą 

i dokładnym adresem oferenta, należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego: 

 
Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 

do dnia  25.09.2014 do godziny 15:00. 

W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje data 

wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (nie data nadania ofert w urzędzie pocztowym). 

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 
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11. Kryteria oceny oferty 

11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

11.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: 

 

 Cena 

 Program autorski dotyczący proponowanych zajęć z uwzględnieniem planowanych wyjazdów 

 Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć tematycznych odpowiedniego typu w szkole 

podstawowej/gimnazjum 

 

OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

 Zamawiający wyznaczył kryterium oceny ofert : 

 

Lp. Kryterium Waga pkt 

1 Cena (wartość) całkowita oferty brutto 50 pkt 

2 
Jakość programu ramowego (zawierającego m.in. cele, treści formy i 

metody pracy) prowadzonych zajęć pozalekcyjnych 
30 pkt 

4 
Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć  w prowadzeniu 

poszczególnych zajęć tematycznych  
10 pkt 

 

1. dla najniższej cenowo oferty = 50 pkt.; dla pierwszej oferty, która jest wyższa niż najniższa oferta = 40 

pkt.; dla trzeciej w kolejności i następnych ofert wyższych niż druga oferta = 30 pkt.; 

2. dla najciekawszego opisu zajęć = 30 pkt.; dla kolejnej oferty = 20 pkt.; dla trzeciej w kolejności 

i następnych = 10 pkt 

3. dla oferty osoby posiadającej najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego 

w szkole podstawowej/gimnazjum = 20 pkt.; dla oferty kolejnych osób posiadających krótsze 

doświadczenie = 10 pkt, dla trzeciej w kolejności i następnych = 10 pkt 

 

12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

12.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 15:30 w: siedzibie 

Zamawiającego: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego 

oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, 

warunki płatności. Następnie odbędzie się ocena ofert 

12.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

12.5. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

12.6. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego oraz opublikowane na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.fundacja.bieszczady.pl 

12.7. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.  

 

13. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.  Pozostałe informacje 

15.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych 

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu 

treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej 

(e-mail). 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany 

treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian 

w ofercie. 

15.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

16. Finansowanie 

Zamówienie jest finansowane ze środków programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu 
„Sięgamy wyżej” Nr POKL..09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

17. Płatnik 

 
Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6881245689 

REGON 371165802 

KRS 0000180514 

 

18. Załączniki: 

 formularz ofertowy, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 

 wzór umowy 

 


