
 

 

Znak sprawy: ZSG.II/27/2017                                                              

 
Zapytanie Ofertowe  

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej  
poniżej 30.000 EURO 

w celu oszacowania wartości rynkowej zamówienia 
 

 
W związku z realizacją projektu pt. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w ramach Poddziałania 10.1.2 
Wychowanie przedszkolne – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
2014-2020 Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łącku (Realizator projektu) zwraca się z prośbą o 
złożenie oferty na realizację usługi szkoleniowej dla 3 nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym. 

 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
33-390 Łącko 284  
NIP 7343551631, REGON 368087148 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć 

warsztatowych dla 3 nauczycieli z przedszkola w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w m. 
Łącko” w celu: 

- podniesienia kompetencji/kwalifikacji w zakresie rozpoznania trudności rozwojowych dzieci 
przedszkolnych; zespoły nadpobudliwości psychoruchowej oraz kreatywnego ruchu, tańca 
terapeutycznego i zabaw w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi (z uwzględnieniem dzieci ze SPE), 

- zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do przedszkolaków o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

- zapewnienia nauczycielom możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu 
poprawy jakości przedszkola w ww. obszarach. 

 
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 

 
1) Część 1: Warsztaty pt. Rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych 
- 8h zajęć dla 3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 1 spotkanie 

po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce organizacji: obszar 
Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz 

 
2) Część 2: Warsztaty pt. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD  
- 8h zajęć dla 3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 1 spotkanie 

po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce organizacji: obszar 
Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz 

 
3) Część 3: Warsztaty pt. Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawy w psychoedukacyjnej 

pracy z dziećmi (z uwzględnieniem dzieci ze SPE) 
- 8h zajęć dla 3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 1 spotkanie 

po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce organizacji: obszar 
Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. 

 



 

 

3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe. 

4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych. Zapytanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania 
zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznik kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
III. Wymagania względem Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zapewnia salę wykładową do przeprowadzenia zajęć. 
2. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania propozycji harmonogramu i programu szkoleń. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana harmonogramu 
będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. 

4. Zamawiający wymaga, by wszystkie wytwory powstałe w ramach niniejszego Zamówienia zostały 
stworzone przez Wykonawcę z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na Zamawiającego bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający wymaga, by podczas szkoleń prowadzący posługiwał się innowacyjnymi formami nauczania 
oraz wprowadzał aktywizujące metody pracy. 

6. Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom, którzy ukończą kurs/szkolenie zaświadczenia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 622 z póź. zm) 

7. Prowadzący szkolenie zobowiązany jest do pomiaru faktu nabycia kompetencji przez nauczycieli - 
uczestników zajęć zgodnie z poniższym wzorcem: Fakt nabycia kompetencji uzyskanych przez 
nauczycieli w wyniku uczestnictwa w ww. szkoleniach weryfikowany będzie w ramach następujących 
etapów:  

a) etap I – Zakres – grupa docelowa do objęcia wsparciem to zatrudnieni do przedszkola nauczyciele; 
obszary wsparcia, które zostaną poddane ocenie; ocena w zakresie zdobycia/ pogłębienia wiedzy nt. 
rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci; zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (przyczyny, 
skutki, jak prowadzić zajęcia z takimi dziećmi); kreatywnego ruchu i zabaw psychoedukacyjnej 
(jak prowadzić takie zajęcia, metody, narzędzia i techniki)  

b) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 
w wyniku udziału w szkoleniach; nabycie wiedzy zg. z tematyką szkoleń tj.  
- wiedza w zakresie rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych  
- wiedza nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej- przyczyny, skutki, ,,leczenie" poprzez zajęcia 
w przedszkolu  
- wiedza nt. kreatywnego ruchu, tańca terapeutycznego i zabaw w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi 
(z uwzględnieniem dzieci ze SPE) znajomość technik i metod prowadzenia tego typu zajęć.  

Szczegółowy poziom wiedzy określony zostanie w programie szkolenia na etapie realizacji przez trenera 
prowadzącego zajęcia.  
c) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; forma np. test/ankieta; weryfikacja na zakończenie 
danych zajęć;  

d) etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  

8. Weryfikacja nabycia kompetencji przez nauczycieli dokonywana jest przez trenera prowadzącego 
zajęcia, co potwierdzone zostanie zaświadczeniem lub certyfikatem. 

9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zasobami Wykonawcy i na ryzyko Wykonawcy zgodnie 
z wymaganiami ust. 1-8. 



 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do  29.12.2017 r.  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawanie 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. 

2. Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika 
nr 2. do Zapytania ofertowego.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

a) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: dla uznania, że Wykonawca spełnia 
wymogi posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający 
wymaga by wykonawca spełniał wymogi, które zostały określone w §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 622). Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego 
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

b) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
c) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
d) posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek 

posiadania do dyspozycji osób niezbędnych do realizacji zamówienia Zamawiający żąda, 
by Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum 1 osobą, która odpowiedzialna będzie 
za przeprowadzenie zajęć, o których mowa w cz. II. ust. 2 i która: 

- posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne 
- posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe 
- przeprowadziła min. 1 szkolenie o takiej samej lub zbliżonej tematyce związanej z przedmiotem 

zamówienia tj. kursu/szkolenia doskonalącego dla nauczycieli podnoszący ich kwalifikacje 
w zakresie kształcenia. 

4. Jako spełnienie powyższego warunku Oferent załącza do oferty wykaz osób, które będą brały udział 
w realizacji usługi według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Potwierdzenie posiadanych kompetencji 
wskazanych osób w formie kserokopii uprawnień, świadectw, dyplomów, referencji itp. potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów 
traktowane będzie jako uchylanie się od podpisania umowy i stanowić może podstawę do wyboru 
kolejnego wykonawcy z zastrzeżeniem cz. XI ust.3. 

5. Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 4 brały bezpośredni udział 
w wykonywaniu zamówienia. 

6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych dopuszcza 
odpowiadające im kwalifikacje zawodowe zgodnie z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny 
koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich 



 

 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno 
przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien 
wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym 
w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego i załączają przedmiotowe pełnomocnictwo do oferty.  Oferta złożona 
przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych 
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w ust.1. 
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie 
powinni dołączyć oświadczenie – załącznik nr 2 podpisane przez każdego z nich.  

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału 
w postępowaniu określone w pkt 1-5 winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców 
albo wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie. 

 
VI. Kryteria oceny oferty. 

 
1. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt. 
2. O wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów. 
3. Zamówienie otrzyma oferent, która uzyska największą liczbę punktów.  
4. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, o którym mowa w na podstawie 

osiągniętej liczby punktów, w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:  
 

L.p. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1. Cena (C) 70% 
2. Doświadczenie (D) 30% 
 

5. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych ofert, przyjmując zasadę, 
że 1% = 1 punkt 

6. Punkty za kryterium „Cena” dla każdej części zostaną obliczone według wzoru:  

    Cn 
C = --------------- x 70 pkt 

     Cb 
gdzie,  
C- ilość punktów za kryterium cena,  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  
Cb – cena oferty badanej. 

 
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 70 punktów, a pozostałe oferty po przeliczeniu wg 
wzoru w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie 
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 



 

 

7. Kryterium „Doświadczenie” liczone w godzinach przeprowadzonych szkoleń: Zasady przyznania 
punktacji dla kryterium „Doświadczenie” - D:  

Przeprowadzenie w ostatnim roku kalendarzowym odpowiedniej ilości godzin szkoleń o tematyce 
tożsamej, poświadczone załączonymi do oferty referencjami. 

0-20 godzin = 0 pkt  
21– 100 godzin szkoleń – 10 pkt  
101 – 200 godzin szkoleń – 20pkt  
201 i więcej godzin szkoleń – 30pkt 

8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) 
obliczoną na podstawie wzoru:  

O = C + D 
gdzie:  
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,  
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,  
D- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”. 
 

VII. Sposób przygotowania ofert  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym 

do niniejszego zapytania wraz z jego załącznikami. 
4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. 
5. Oferta musi zawierać:  

1) Pełną nazwę oferenta,  
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji oraz numer NIP,  
3) Cena musi być podana w PLN i uwzględniać podatek VAT (musi byś wartością brutto). Cena ofertowa 

powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta, koszty i składniki związane 
z prawidłowym wykonaniem zamówienia niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza 
to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikające wprost, jak 
również nie ujęte, a niezbędnych do wykonania zadania, w szczególności: 
- Podatek VAT 
- koszty zapewnienia miejsca/sali dla realizacji szkoleń 
- koszt wynagrodzenia trenerów 
- koszt zapewniania materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia 
- wszelkie koszty wykonania innych obowiązków niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia 
4) Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi i podpisanymi 
Załącznikami od nr 2 do 4 oraz referencjami potwierdzającymi liczbę przeprowadzonych godzin szkoleń 
o podobnej tematyce, co przedmiot zamówienia (o ile dotyczy). 

6. Cenę uwzględniającą powyższe składniki wpisuję się do oferty cyfrowo i słownie. 
7. Cena będzie obowiązywać przez cały okres ważności oferty,  
8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta - o ile dotyczy. 
9. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.  
10. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łącku na dzienniku 

podawczym, wówczas oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie /opakowaniu z napisem „Oferta 
na realizację usługi szkoleniowej dla 3 nauczycieli w ramach projektu ,, Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wesole.przedszkolaki@lacko.pl. Wiadomość 
e-mail zawiera ofertę w formie skanu oryginału oferty z własnoręcznymi podpisami oferenta 



 

 

i pieczęcią/pieczęciami podmiotu (o ile dotyczy) wraz z wymaganymi pozostałymi załącznikami również 
w formie skanu. W tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na realizację usługi szkoleniowej dla 3 
nauczycieli w ramach projektu ,, Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” 

9. Oferty należy składać: do dnia 30.11.2017 r. do godz. 9.00. O terminie złożenia oferty decyduje 
moment jej dostarczenia do Zamawiającego.  Zamawiający zachęca, aby Oferenci którzy planują złożyć 
ofertę w formie elektronicznej potwierdzili fakt jej dostarczenia kontaktując się telefonicznie 
z Zamawiającym.  

 
VIII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi  

 
1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wynikach postępowania i wyborze oferty 

zwycięskiej. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony przez 

Zamawiającego o terminie podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 3 dni przed 
podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu harmonogram szkoleń zawierający miejsce, termin, 
czas trwania oraz nazwiska i imiona osób prowadzących szkolenia, jak również tematykę zajęć 
dla poszczególnych części szkolenia. 

3. Osobą uprawniona do kontaktu z wykonawcami jest Katarzyna Kucharska,                                                                      
e-mail:wesole.przedszkolaki@lacko.pl, tel. 18/414 07 42. 

 
IX. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego  

 
1. Zamawiający może zamknąć zapytanie bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada 

warunkom zapytania. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
a) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zapytania; 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
c) oferent w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w  ust. 3 lit c); 
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania, jeżeli: 
a) nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie 
powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  

a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zapytania, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona 
4. Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty po warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu zawierające informację, co zostało 
zmienione oraz co należy traktować jako nieaktualne. 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. 
Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim podmiotom, którzy otrzymali 



 

 

zapytanie ofertowe. Jeżeli modyfikacja zapytania ofertowego powoduje zmianę opisu przedmiotu 
zamówienia, wówczas Zamawiający wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zmianę 
złożonych ofert lub ich przygotowania.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia w razie wystąpienia 
niezależnych od niego okoliczności związanych z realizacją zamówienia,  

7. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego będą dodatkowo zamieszczane na stronie 
http://www.lacko.pl/wesole-przedszkolaki-w-m-lacko.html w zakładce Aktualności. 

 
X. Warunki istotnych zmian zawartej umowy 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w okolicznościach przewidzianych umową 
oraz w okolicznościach nie przewidzianych umową, których strony umowy, działając z należytą 
starannością, nie mogły przewidzieć. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy wskutek wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Zmawiającego i Wykonawcy, spowodowanych: 
a) wystąpieniem siły wyższej powodującej istotne utrudnienie lub przeszkodę uniemożliwiającą 

przeprowadzenie usługi 
b) odstąpieniem od realizacji projektu  o którym mowa w cz. II. ust. 1przez Zamawiającego. 
c) Zmianą harmonogramu projektu o którym mowa w cz. II. ust. 1. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 
 
XI. Informacje końcowe: 

 
1. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej 

podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, chyba, że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w części IX ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii 
Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 

 
 
 
 
 
Łącko 22.11.2017 r.                                           Zatwierdzam: mgr Barbara Stolarska  
               Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku  
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 



 

 

Załącznik 1 – Formularza ofertowy 

 

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA ………………………………………………………… 

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

SIEDZIBA OFERENTA ………………………………………………………………………………………………..  

NIP ………………………………………………….,  

REGON ……………………………………………..,  

TELEFON ……………………………………………………………,  

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY ………………………………………………………………,  

ADRES E-MAIL do kontaktu ……………………………………………………………………………..…………..  

Składam ofertę na realizację usługi szkoleniowej dla 3 nauczycieli w ramach projektu ,,Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy oferuję wykonanie przedmiotowego 
zamówienia w cenie:  

Lp. Część Cena brutto Słownie 

1 Warsztaty pt. Rozpoznawania trudności rozwojowych 
dzieci przedszkolnych 

  

2 Warsztaty pt. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
ADHD 

  

3 Warsztaty pt. Kreatywny ruchu, tańca terapeutycznego 
i zabaw w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi 
(z uwzględnieniem dzieci ze SPE) 

  

 

RAZEM 1-3 

  

 

Oświadczam, że w ostatnim roku kalendarzowym przeprowadziłem ……..…. godzin szkoleń 
o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia, na dowód czego dołączam do oferty  
referencje. 

1. Cena wskazana uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z realizacją 
umowy. 

2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.  
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez zastrzeżeń 

wymagania zawarte w jego treści.  
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  
5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 
 

……………………………… …………………………………….  
Miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 



 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

 

 

Oświadczam, iż nie jestem/jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawanie 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. 

 

 

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

Miejscowość i data/Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta  

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do postępowania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej dla 3 nauczycieli w ramach 
projektu ,,Wesołe przedszkolaki w m. Łącko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.  

oświadczam, że:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo.  
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny,  

a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.  
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie.  
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki 
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie 
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  

9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 
Spełniam wymogi, które zostały określone w §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2014 
r., poz. 622 z późn.zm). 

 
 

 

 

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

Miejscowość i data/Podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób 

 
………………………………………………………  
pieczęć Oferenta  
 

 

Przystępując do postępowania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej dla 3 nauczycieli w ramach 
projektu ,, Wesołe przedszkolaki w m. Łącko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że dysponuję min. 1 osobą, która: 

- posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne 
- posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe 
- przeprowadziła min. 1 szkolenie o takiej samej lub zbliżonej tematyce związanej z przedmiotem 

zamówienia tj. kursu/szkolenia doskonalącego dla nauczycieli podnoszący ich kwalifikacje 
w zakresie kształcenia 

Przedkładam wykaz osób, które będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia 
wraz z wykazem ich uprawnień i doświadczeniem: 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Ukończony Kierunek 
studiów wraz z 

uzyskanym tytułem 
zawodowym 

Specjalność 

Doświadczenie 
zawodowe (proszę 
podać liczbę lat- 

min. 5) 

Tematyka 
przeprowadzonego 

szkolenia 

1      

2      

3      

…      

 
 

 

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

Miejscowość, data          podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 
Umowa nr ……………… 

 
Zawarta w dniu …………….. w Łącku, pomiędzy: 

 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łącku z siedzibą 33-390 Łącko 284, NIP 7343551631, 
REGON 368087148 reprezentowanym przez: 
Barbarę Stolarską – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a   
 
……………………………………………………………………………………………………  
z siedzibą ………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną/ym przez 
…………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. 
poz. 1579) - została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające 

na świadczeniu usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dla 
3 nauczycieli z przedszkola w ramach projektu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, według zasad i na warunkach wskazanych w umowie oraz 
w zapytaniu ofertowym znak ZSG.II/27/2017 z dnia 22.11.2017r. 

2. Przedmiot o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 
a) Część 1: Warsztaty pt. Rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych - 

8h zajęć dla 3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą 
w soboty/niedziele, 1 spotkanie po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: 
warsztaty; miejsce organizacji: obszar Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. 

b) Część 2: Warsztaty pt. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD - 8h zajęć dla 
3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 
1 spotkanie po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce 
organizacji: obszar Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz 

c) Część 3: Warsztaty pt. Kreatywny ruchu, tańca terapeutycznego i zabaw 
w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi (z uwzględnieniem dzieci ze SPE) -8h zajęć dla 
3 nauczycieli, 1 grupa szkoleniowa; Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 



 

 

1 spotkanie po 8 godzin dydaktycznych dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce 
organizacji: obszar Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz. 

3. Godzinę zajęć należy rozumieć, jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min. 
 

§ 2 
1. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

29.12.2017 r., według zatwierdzonego przez Zamawiającego programu i harmonogramu 
zajęć. W uzasadnionych przypadkach program i harmonogram szkoleń może ulec zmianie. 

2. Zajęcia prowadzone będą w soboty/niedziele, 1 spotkanie po 8 godzin dydaktycznych 
dziennie/1 grupa, forma zajęć: warsztaty; miejsce organizacji: obszar Powiatu 
Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz 

3. Wykonawca zapewni salę do zajęć, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz inne 
przedmioty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia usługi. 

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, 
szczegółowy harmonogram szkoleń do dnia podpisania umowy. Harmonogram ten stanowić 
będzie załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 zobowiązuje się: 
1)  ustalić w porozumieniu z Wykonawcą realizującym, terminy przeprowadzenia usług, 
2) przeprowadzić z należytą starannością szkolenia, zgodnie z programem i harmonogramem 

zajęć zatwierdzonym przez Zamawiającego, 
3) zapewnić przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów z danej dziedziny, 

tj. musi dysponować co najmniej 1 osobą spełniającą poniższe wymagania: 
 posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, 
 posiadającą min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, 
 przeprowadziła min. 1 szkolenie o takiej samej lub zbliżonej tematyce związanej 

z przedmiotem zamówienia tj. kursu/szkolenia doskonalącego dla nauczycieli 
podnoszący ich kwalifikacje w zakresie kształcenia. 

4) Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom, którzy ukończą kurs/szkolenie 
zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 622 z póź. zm) 

5) Zamawiający wymaga, by wszystkie wytwory powstałe w ramach niniejszego Zamówienia 
zostały stworzone przez Wykonawcę z poszanowaniem praw autorskich i przeniesione na 
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia 

6) Zamawiający wymaga, by podczas szkoleń prowadzący posługiwał się innowacyjnymi 
formami nauczania oraz wprowadzał aktywizujące metody pracy. 

7) Prowadzący szkolenie zobowiązany jest do pomiaru faktu nabycie kompetencji 
przez nauczycieli - uczestników zajęć zgodnie z poniższym wzorcem: 

a) etap I – Zakres – grupa docelowa do objęcia wsparciem to zatrudnieni do przedszkola 
nauczyciele; obszary wsparcia, które zostaną poddane ocenie; ocena w zakresie 
zdobycia/ pogłębienia wiedzy nt. rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci; 
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (przyczyny, skutki, jak prowadzić zajęcia 



 

 

z takimi dziećmi); kreatywnego ruchu i zabaw psychoedukacyjnej (jak prowadzić 
takie zajęcia, metody, narzędzia i techniki)  

b) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 
osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniach; nabycie wiedzy zg. z tematyką 
szkoleń tj.  
 wiedza w zakresie rozpoznawania trudności rozwojowych dzieci przedszkolnych  
 wiedza nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej- przyczyny, skutki, 

,,leczenie" poprzez zajęcia w przedszkolu  
 wiedza nt. kreatywnego ruchu, tańca terapeutycznego i zabaw 

w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi (z uwzględnieniem dzieci ze SPE) 
znajomość technik i metod prowadzenia tego typu zajęć.  

Szczegółowy poziom wiedzy określony zostanie w programie szkolenia na etapie realizacji przez 
trenera prowadzącego zajęcia.  

c) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; forma np. 
test/ankieta; weryfikacja na zakończenie danych zajęć;  

d)  etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 
z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) 
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

 
§ 4 

1.  Zamawiający i Wykonawca ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy 
za przeprowadzenie szkoleń, określonych w §1, ust 1 i 2 niniejszej umowy wyniesie łącznie: 
……………… zł brutto (słownie: …………………….……………złotych …./100) 
zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania przedmiotu umowy tylko dla jednej 
grupy szkolonej lub mniejszej liczby uczestników szkoleń. W takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości osób 
uczestniczących w szkoleniu.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia. 

4.  Należność za przeprowadzenie szkoleń będzie płatna po przeprowadzeniu szkolenia dla 
wszystkich grup, na podstawie faktury (rachunku) prawidłowo wystawionej, 
z uwzględnieniem ilości osób, dla których przedmiot umowy został zrealizowany, 
potwierdzone listą obecności osób szkolonych. W przypadku błędnie wystawionej faktury, 
termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

5.  Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia konta Zamawiającego.  
6.  Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić 

bez zgody Zamawiającego. 
§ 5 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi. 
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może od niniejszej Umowy 

odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 
 



 

 

§ 6 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie zgodnie 

z programem i harmonogramem szkoleń, o którym mowa w §2 ust. 1, z winy Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każde nie 
przeprowadzone szkolenie. 

2. W razie nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
żądać obniżenia wynagrodzenia umownego o 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 
ust. 1 lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku 
nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu zajęć w terminie, o którym mowa w § 2 
ust. 4, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w określonego w §4 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają 
pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności. 
 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego              
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132). 
 

§ 9 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich 
niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Osobami do kontaktu w związku z realizacją umowy i usługi są: 

1. Ze strony Zamawiającego: ……………………....…………….., tel. ………….….……, e-mail: ………..……….…… 
2. Ze strony Wykonawcy: ………………………....……………….., tel. …………....……, e-mail: ……….…….……. 

 
§ 11 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 
 

§ 12 
Integralną częścią umowy są załączniki:  

1) załącznik nr 1– Zapytanie ofertowe 
2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
3) załącznik nr 3 – Harmonogram. 

 
 
Wykonawca:        Zamawiający: 


