
ZAPYTANIE OFERTOWE 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 
1.1.  Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościerzynie 83-400, ul. Przemysłowa 3. 
1.2. Adres strony internetowej : www.inkubatorkoscierzyna.com.pl  
1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – biuro@inkubatorkoscierzyna.com.pl  

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kursów dla nauczycieli 
w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi dumnie”. Liderem Projektu jest Gmina Skarszewy, 
Partnerem Projektu jest Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościerzynie. Projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Skarbu Państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 
03 Edukacja - Działanie 03.01 Edukacja Przedszkolna. 
KOD CPV: 
- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
- 80580000-3 Oferowanie kursów językowych 
- 80410000-1 Różne usługi szkolne 
- 80420000-4 Usługi e-learning 
- 80400000-8 Usługi edukacyjne osób dorosłych oraz inne 
- 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 
Zamówienie normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu  
zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu 
oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą: Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kursów dla  
nauczycieli w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi dumnie”. Dokumenty zawarte w zapytaniu 
mogą być wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału 
w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: P/PIP/02/2017. Wykonaw-
cy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

3. Podstawa prawna postępowania 
Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zasady konkurencyjności oraz wytyczne dotyczące 
udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP  na lata 2014-2020. 

4. Etapy postępowania 
Postępowanie składa się z następujących etapów: 
− Upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, na stronie www Zamawiają-

cego oraz BIP Lidera Projektu, 
− Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego, 
− Składanie ofert, 
− Badanie i ocena złożonych ofert, 
− Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania, 
− Zawarcie umowy, 
− Informacja  o udzieleniu zamówienia albo informacja o nieudzieleniu zamówienia.  

5. Prawa Zamawiającego 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Oferentów  
dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych dokumentów.  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W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu  kosztów udziału w po-
stępowaniu. 

6. Koszty udziału w postępowaniu 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów 
Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Oferta 
oraz wszelkie dokumenty składane przez Oferentów muszą być sporządzone w języku  polskim. Każdy 
dokument złożony w postępowaniu musi być zaparafowany przez osobę/by upoważnioną do reprezenta-
cji Wykonawcy. 

8. Źródła finansowania 
Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Skarbu 
Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  
2014-2020. 

9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 
Przedmiotem postępowania jest: 
➢ organizacja zajęć edukacyjnych  dla dzieci z następujących placówek: Publiczne Przedszkole 

Gminne  nr 2 w Skarszewach, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 
miejscowości: Więckowy, Szczodrowo, Godziszewo-Filia Demlin, Pogódki, punkt przedszkolny 
w miejscowości Pogódki - wg załącznika nr 1;  

➢ organizacja kursów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z ww. placówek - wg 
załącznika nr 2.  

Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
− 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
− 80580000-3 Oferowanie kursów językowych 
− 80410000-1 Różne usługi szkolne 
− 80420000-4 Usługi e-learning 
− 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
− 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. 
Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, w celu pozyskania  
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia 
przedmiotu postępowania. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

10. Termin realizacji umowy 
Termin realizacji umowy: od września 2017 do 31 lipca 2018 dla uczniów oraz od września 2017 do 
grudnia 2017r. dla nauczycieli -  z możliwością wydłużenia w przypadku wyrażenia zgody przez Insty-
tucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.  

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami 
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując 
swoje zapytania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa po-
łowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa 
powyżej może udzielić wyjaśnień. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania zostanie zamiesz-
czona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego oraz stronie internetowej 
BIP Gminy Skarszewy. Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres: Pomorski Inkubator Przed-
siębiorczości, 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 3, pocztą elektroniczną na adres: biuro@inkubator-
koscierzyna.com.pl. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do 
piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zama-
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wiającego, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia. Za-
mawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego udzielane Wykonaw-
com przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapyta-
niem ofertowym. 

12. Zmiana treści zapytania ofertowego 
Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie 
ofertowe oraz w Bazie Konkurencyjności. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w 
ofercie.  

13. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym momencie bez podania przyczyny, przede 
wszystkim jeżeli: 
*cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na 
realizację przedmiotu postępowania, 
*wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie za-
mówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE  DOKUMENTY 

1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu 
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy : 
A. nie spełniają warunków wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca  musi wykazać, że wykonał lub 

wykonuje w okresie ostatnich 3 (trzech) lat  przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 
a. dwie usługi przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć 

wyrównujących  szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 1

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych  niezbędnych na rynku pracy oraz 2

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), na 
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w łącznej ilości nie mniejszej niż 4 tysiące godzin 
dydaktycznych; 

b. dwie usługi polegające na realizacji kursów dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 
obejmujące łącznie co najmniej 30 nauczycieli; 

B. nie są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 1.000.000,00 
PLN (jeden milion złotych) 

C. nie złożyli w oryginale oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiają-
cym. 

2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

 Zajęcia wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.:   1

a) zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym, 

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, 
d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne

 kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, w szczególności przyrodnicze, kompetencje cyfrowe (ICT) i językowe2
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Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć wykaz usług, w którego treści winien podać informa-
cje dotyczące: podmiotu na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie zostały lub są wykonywane, ter-
minu realizacji usługi, liczby godzin dydaktycznych (w przypadku usług zrealizowanych/realizowanych 
dla dzieci w wieku przedszkolnym), liczby nauczycieli objętych usługą (w przypadku usług zrealizowa-
nych/realizowanych na rzecz nauczycieli). Treść wykazu musi potwierdzać spełnienie warunku określo-
nego w pkt 1. pkt. A – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Do wykazu należy dołą-
czyć dokumenty wystawione przez odbiorcę usług potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie 
usług wskazanych w wykazie, np. referencje. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty, 
o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. W zakresie ubezpieczenia Oferent zobowiązany jest wraz z ofertą zło-
żyć polisę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden 
milion złotych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie wskazania braku powią-
zań z Zamawiającym Oferent składa oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z 
Zamawiającym stanowiące załącznik nr 5.  
W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Wykonawców (konsorcjum) dołączają oni do oferty 
kopię umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do 
podejmowania decyzji wiążących dla konsorcjum oraz zakres obowiązków poszczególnych Wykonaw-
ców w ramach konsorcjum. 

3. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów  
Dokumenty dotyczące Wykonawcy (np. referencje) muszą być złożone w formie oryginału lub kseroko-
pii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z orygina-
łem). Natomiast wykaz usług, o którym mowa  powyżej musi być złożony w formie oryginału. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie doko-
nana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 2 niniejszego rozdziału, według formuły „spełnia - 
nie spełnia”. 

OFERTY  

1. Opis sposobu przygotowania oferty 
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:  
− musi spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów wchodzących w  skład 
konsorcjum;  

− musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu;  
− musi być podpisana przez osoby upoważnione, każda ze stron musi być parafowana;  
− jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 
pozostałych podmiotów;  

− zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzial-
ne prawnie za realizację umowy. 

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Wykonawca jest związany ofertą 
przez okres 30 dni.  Brak wyrażenia zgody na okres związania ofertą będzie skutkował odrzuceniem zło-
żonej przez Wykonawcę oferty. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniej-
szym postępowaniem. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). Zamawiający wymaga, 
aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie 
z udzielonym pełnomocnictwem. 
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Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (peł-
nomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
Jeżeli upoważnienie, o którym mowa nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione 
przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Każda poprawka 
w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesło-
nięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika. Wy-
konawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania ofertowego. Wyko-
nawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumie-
niu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsię-
biorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął nie-
zbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębior-
stwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający 
ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako ta-
jemnica przedsiębiorstwa. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna 
oraz opisane: 

Oferta  
Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kursów dla  

nauczycieli w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi dumnie” 
Znak sprawy: „P/PIP/02/2017” 

2. Zmiana oraz wycofanie oferty  
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem ter-
minu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opa-
kowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Przed upływem terminu składa-
nia oferty Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na 
piśmie. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

3. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie  
Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Podana  
w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszel-
kie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami re-
alizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. W cenie ofertowej należy 
ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 
składania ofert. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego). 

4. Miejsce i termin składania ofert  
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Oferty winny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego – Pomorski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści, ul. Przemysłowa 3, 83-400 Kościerzyna w dni robocze, w godzinach od 08.00 do 16.00 lub przesłane 
drogą pocztową na ww. adres, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24 sierpnia 2017 do godziny 
14.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zw-
rócone Wykonawcom bez otwierania. 

5. Poprawa założonych ofert 
Zamawiający nie przewiduje możliwości poprawiania lub uzupełniania ofert po upływie terminu składa-
nia. 

6. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

7. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty  
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:  

− który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w  zapytaniu. 
 Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:  

− jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, 
− jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Kryteria oceny ofert 
Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
KRYTERIUM NR 1: cena – waga kryterium 60% 
KRYTERIUM NR 2: łączna liczba godzin dydaktycznych w ramach zajęć wyrównujących szanse edu-
kacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych na rozwój kompetencji klu-
czowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyj-
ności oraz pracy zespołowej), na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym zrealizowanych przez Oferenta w 
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert - waga kryterium 15% 
KRYTERIUM NR 3: łączna liczba nauczycieli objetych kursami w zakresie prowadzenia zajęć wyrów-
nujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych na roz-
wój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kre-
atywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich 3 
lat przed terminem składania ofert - waga kryterium 10% 
KRYTERIUM NR 4: łączna liczba nauczycieli objętych zajęciami z zakresu metodyk aktywizujących 
typu Ruch rozwijający W. Sherborn lub metoda dobrego startu M.Bogdanowicz lub  M.Montessori lub z 
zakresu współpracy z opiekunami prawnymi lub z zakresu nauczania matematyki w okresie przedszkol-
nym z wykorzystaniem pedagogiki Gruszczyk- Kolczyńskiej, zrealizowanych przez Oferenta w okresie 
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert– waga kryterium 15%. 

Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji: 
KRYTERIUM NR 1: według następującego wzoru: 

                                                   Najniższa zaoferowana cena  
             Ilość punktów =  ---------------------------------------------------     x waga kryterium 

    Cena zaoferowana w badanej ofercie 
   

  Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów dla każdego     kry-
terium. 

KRYTERIUM NR 2 oraz KRYTERIUM 3 oraz KRYTERIUM 4: według następującego wzoru: 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Liczba godzin dydaktycznych zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 2 lub  
Liczba nauczycieli objętych kursami zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 3 lub  
Liczba nauczycieli objętych zajęciami zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 4,  

w ofercie badanej 
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x waga kryterium  

Liczba godzin dydaktycznych zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 2 lub  
Liczba nauczycieli objętych kursami zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 3 lub 
Liczba nauczycieli objętych zajęciami zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 4,  

w ofercie o największej liczbie 

Ocena kryteriów dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w załączni-
ku nr 3 (formularz ofertowy) wraz z załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzają-
cymi liczbę godzin i nauczycieli.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną 
wagę kryteriów równą 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyż-
szą liczbę punktów  (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2 + Kryterium nr 3 +Kryterium nr 4). 

10. Podpisanie umowy 
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. 
otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy 
na warunkach określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może 
dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kry-
terium niniejszego rozdziału i nie podlegała odrzuceniu. 

11. Określenie warunków istotnych zmian umowy: 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy z Wykonawcą, o ile nie prowadzą one do zmiany 
charakteru umowy i oferty, dotyczących: 
*zmiany terminu wykonania zamówienia 
*wystąpienia  okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub wystąpienia działania  
„siły wyższej” 
*wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się 
ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem 
nie powodują zmiany świadczenia. 
Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie o 
niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to sy-
tuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy a przewidziane są w ogłoszeniu. 

12. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego: 
Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia – organizacja zajęć edukacyjnych 
Załącznik nr 2: opis przedmiotu zamówienia – organizacja kursów 
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy  
Załącznik nr 4 : Wykaz usług 
Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Celem projektu: jest poprawa jakości oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na te-
renie Gminy Skarszewy.  

Działaniami objęte zostaną następujące placówki: Publiczne Przedszkole Gminne  nr 2 w Skarszewach, od-
działy przedszkolne przy szkołach podstawowych w miejscowości: Więckowy, Szczodrowo, Godziszewo-
Filia Demlin, Pogódki, punkt przedszkolny w miejscowości Pogódki.  

W ramach projektu stworzonych zostanie 118 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 
Skarszewy. Projektem planuje się objąć wsparciem 443 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 30 nauczycieli.   

Zakładane efekty realizacji projektu: 
a) poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej, 
b) zwiększenie odsetka dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w odniesieniu do średniej kra-

jowej i wojewódzkiej, w szczególności na terenach wiejskich, 
c) ograniczenie nierówności edukacyjnych, 
d) poprawa dostępności edukacji zapewniającej zdobycie kompetencji kluczowych,  
e) poprawa perspektyw na rynku pracy jako efekt długoterminowy. 

Projekt obejmuje następujące zajęcia edukacyjne: 

Zajęcia edukacyjne Liczba godzin edukacyjnych

zajęcia logopedyczne (41 grup, 138 uczestników) 3936 

zajęcia terapeutyczne (15 grup, 115 uczestników); 1440 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (9 grup, 51 uczestników) 432

zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością (5 grup, 10 uczestników) 480

zajęcia psychologiczne (5 grup, 31 uczestników) 240

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (16 grup, 113 uczestników); 768

zajęcia dodatkowe: porozumiewanie się w językach obcych (w tym 
wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych TiK) (20 grup, 222 

uczestników)

1824

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-
przyrodnicze poprzez metodyki aktywizujące typu Ruch rozwijający 
W Sherborn, metoda dobrego startu M.Bogdanowicz czy M.Montes-
sori (w tym wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych TiK) (23 

grupy, 218 uczestników)

2208

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe po-
przez gry matematyczno-logiczne (planszowe, ruchowe itp.) (19 grup, 

216 uczestników);

1824

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się (w 
tym wykorzystanie narzędzi i technologii cyfrowych TiK)- (22 grupy, 

218 uczestników);

2112

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (20 
grup, 228 uczestników);

1920

organizacja 6 pikników przedmiotowych -
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Celem projektu: jest poprawa jakości oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na te-
renie Gminy Skarszewy.  

Działaniami objęte zostaną następujące placówki: Publiczne Przedszkole Gminne  nr 2 w Skarszewach, od-
działy przedszkolne przy szkołach podstawowych w miejscowości: Więckowy, Szczodrowo, Godziszewo-
Filia Demlin, Pogódki, punkt przedszkolny w miejscowości Pogódki.  

W ramach projektu stworzonych zostanie 118 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 
Skarszewy. Projektem planuje się objąć wsparciem 443 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 30 nauczycieli.   

Zakładane efekty realizacji projektu: 
a) poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej, 
b) zwiększenie odsetka dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w odniesieniu do średniej kra-

jowej i wojewódzkiej, w szczególności na terenach wiejskich, 
c) ograniczenie nierówności edukacyjnych, 
d) poprawa dostępności edukacji zapewniającej zdobycie kompetencji kluczowych,  
e) poprawa perspektyw na rynku pracy jako efekt długoterminowy. 

Projekt obejmuje następujące kursy doskonalące kompetencje zawodowe nauczycieli wychowania przed-
szkolnego: 

Kursy doskonalące dla nauczycieli Liczba osób

kurs j angielskiego nadający uprawnienia z poziomu FCE , zajęcia 
metodyczne i merytoryczne poprawiające kompetencje językowe w 

dydaktyce przedszkolnej (480h)

4

kurs z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z el. rytmiki (360h), 1

kurs z zakresu pedagogiki M.Montessorii /Wczesnej Edukacji Mon-
tessori (260h);

4

kurs 1 stopnia - praca z dziećmi w edukacji przedszkolnej metodą 
projektu (48h);

1

kurs I stopnia Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn (30h), 1

kurs II stopnia Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn (30h), 1

kurs z arteterapii z el. psychologii twórczości (360h), 10

kurs 1 stopnia - wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu przedszkol-
nym i edukacji wczesnoszkolnej (120h),

8

kurs 2 stopnia - wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu przedszkol-
nym i edukacji wczesnoszkolnej (108h);

5

kurs Metoda Dobrego Startu st.I Marty Bogdanowicz (100h), 6

kurs nauczanie matematyki w okresie przedszkolnym wykorzystaniem 
pedagogiki Gruszczyk- Kolczyńskiej; przygotowania do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (120h);

3

kurs współpracy nauczycieli z opiekunami prawnymi, w tym radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych (120h).

1
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

……………………………… 
    (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/My, niżej podpisany/i* 
………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:   
1. .................................................................................................................................. 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
............................................................................................................................................................................... 

( adres siedziby Wykonawcy ) 

Adres e-mail:   ..................................................................  

2. .................................................................................................................................. 
( pełna nazwa Wykonawcy ) 

............................................................................................................................................................................... 
( adres siedziby Wykonawcy ) 

--------------------------------- 
* w przypadku konsorcjów należy wpisać dane osoby reprezentującej konsorcjum, zaś w pkt. 1 i 2 wpisać 
dane uczestników konsorcjum  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y niniejszą ofertę na:  
Realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kursów dla  

nauczycieli w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi dumnie” 
Znak sprawy: „P/PIP/02/2017” 

w której oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za 

1. Kryterium 1 
Ryczałtową cenę brutto: ......................................................................................... zł, wg szczegółowego 
wyliczenia zawartego w poniższej tabeli ofertowej – waga kryterium 60%. 

REGON:                            NIP: - - -

REGON:                            NIP: - - -
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2. Kryterium 2 
Liczba godzin dydaktycznych .................... 
Łączna liczba godzin dydaktycznych w ramach zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w 
zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej), na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym zrealizowanych przez Oferenta w okresie 
ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert - waga kryterium 15% (wymagane załączenie referencji 
lub innych dokumentów potwierdzających zsumowaną liczbę godzin wpisanych do formularza) 

3. Kryterium 3 
Liczba nauczycieli .................... 
Łączna liczba nauczycieli objetych kursami w zakresie prowadzenia zajęć wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych na rozwój kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej), zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert - waga kryterium 10% (wymagane załączenie referencji lub innych 
dokumentów potwierdzających zsumowaną liczbę nauczycieli wpisanych do formularza) 

4. Kryterium 4 
Potwierdzam spełnienie poniższych wymagań: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić) 
Łączna liczba nauczycieli objętych zajęciami z zakresu metodyk aktywizujących typu Ruch rozwijający 
W. Sherborn lub metoda dobrego startu M.Bogdanowicz lub  M.Montessori lub z zakresu współpracy z 
opiekunami prawnymi lub z zakresu nauczania matematyki w okresie przedszkolnym z wykorzystaniem 
pedagogiki Gruszczyk- Kolczyńskiej, zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert– waga kryterium 15% (wymagane załączenie referencji lub innych dokumen-
tów potwierdzających zsumowaną liczbę nauczycieli wpisanych do formularza). 

5. Przedstawiam/y w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wykaz zrealizowanych 
usług w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale: 
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE  DOKUMENTY, pkt.1 

6. Oświadczamy, że: 
6.1. podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 
6.2. Termin realizacji przedmiotu postępowania wynosi: od  …………..  do  ………….  
6.3. Termin płatności wynosi: 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
6.4. Uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez okres …………dni. 
6.5. Ofertę składam/y na ...........  kolejno ponumerowanych stronach 

7. TABELA OFERTOWA –  wyliczenie cen składowych oferty: 
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Zajęcia edukacyjne Liczba godzin  
edukacyjnych

Cena jednostko-
wa brutto

Wartość brutto

zajęcia logopedyczne (41 grup, 138 
uczestników)

3936 

zajęcia terapeutyczne (15 grup, 115 
uczestników);

1440 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (9 
grup, 51 uczestników)

432

zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością 
(5 grup, 10 uczestników)

480

zajęcia psychologiczne (5 grup, 31 
uczestników)

240

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (16 
grup, 113 uczestników);

768

zajęcia dodatkowe: porozumiewanie się w 
językach obcych (w tym wykorzystanie 

narzędzi i technologii cyfrowych TiK) (20 
grup, 222 uczestników)

1824

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające 
kompetencje matematyczno-przyrodnicze 

poprzez metodyki aktywizujące typu 
Ruch rozwijający W Sherborn, metoda 
dobrego startu M.Bogdanowicz czy M.-
Montessori (w tym wykorzystanie narzę-
dzi i technologii cyfrowych TiK) (23 gru-

py, 218 uczestników)

2208

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe poprzez gry ma-
tematyczno-logiczne (planszowe, rucho-

we itp.) (19 grup, 216 uczestników);

1824

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się (w tym wyko-

rzystanie narzędzi i technologii cyfrowy-
ch TiK)- (22 grupy, 218 uczestników);

2112

zajęcia dodatkowe: zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczne (20 grup, 228 

uczestników);

1920

organizacja 6 pikników przedmiotowych -

Kursy doskonalące dla nauczycieli Liczba osób

kurs j angielskiego nadający uprawnienia 
z poziomu FCE , zajęcia metodyczne i 

merytoryczne poprawiające kompetencje 
językowe w dydaktyce przedszkolnej 

(480h)

4
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.................................., dnia .............................................. 

                                                                        ........................................................................................ 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

kurs z gimnastyki korekcyjno-kompensa-
cyjnej z el. rytmiki (360h),

1

kurs z zakresu pedagogiki 
M.Montessorii /Wczesnej Edukacji Mon-

tessori (260h);

4

kurs 1 stopnia - praca z dziećmi w eduka-
cji przedszkolnej metodą projektu (48h);

1

kurs I stopnia Metoda ruchu rozwijające-
go Weroniki Sherborn (30h),

1

kurs II stopnia Metoda ruchu rozwijające-
go Weroniki Sherborn (30h),

1

kurs z arteterapii z el. psychologii twór-
czości (360h),

10

kurs 1 stopnia - wykorzystanie narzędzi 
ICT w nauczaniu przedszkolnym i eduka-

cji wczesnoszkolnej (120h),

8

kurs 2 stopnia - wykorzystanie narzędzi 
ICT w nauczaniu przedszkolnym i eduka-

cji wczesnoszkolnej (108h);

5

kurs Metoda Dobrego Startu st.I Marty 
Bogdanowicz (100h),

6

kurs nauczanie matematyki w okresie 
przedszkolnym wykorzystaniem pedago-
giki Gruszczyk- Kolczyńskiej; przygoto-
wania do pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym, w tym z dziećmi ze specjalny-

mi potrzebami edukacyjnymi (120h);

3

kurs współpracy nauczycieli z opiekuna-
mi prawnymi, w tym radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych (120h).

1

ŁĄCZNIE BRUTTO

w tym VAT

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

……………………………… 
    (pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ USŁUG (załącznik do formularza ofertowego) 

Ja/My, niżej podpisany/i 
……………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na 
rzecz: .................................................................................................................................. 

( pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców ) 
...............................................................................................................................................................................
.. 

( adres siedziby Wykonawcy ) 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE wykonałem/liśmy następujące realizacje:  

L
P

Podmiot, na rzecz którego wykonano/
wykonuje się usługę Zakres usługi  Okres re-

alizacji 

Liczba 
godzin/

liczba na-
uczycieli 

Wykonane przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwie 
usługi realizowane przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegające na prowadzeniu zajęć 
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych 
na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętno-
ści (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w 
łącznej ilości nie mniejszej niż 4 tysiące godzin dydaktycznych

1.

2.

Wykonane przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwie 
usługi polegające na realizacji kursów dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć wyrównujących 
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub ukierunkowanych na rozwój kom-
petencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywno-
ści, innowacyjności oraz pracy zespołowej), obejmujące łącznie co najmniej 40 nauczycieli

1.

2.
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Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę usług potwierdzające należyte wykona-
ne lub wykonywanie usług wskazanych w wykazie, np. referencje. 
Usługi wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 służyć będą Zamawiającemu do oceny Spełnia-
nia przez Oferenta warunków opisanych, o których mowa w rozdziale: OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE  DOKUMENTY, pkt.1. 

........................................................................................ 
Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do repre-

zentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

  
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Przedszkolak! To brzmi dumnie” dofinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
  +  

  
Oświadczam, że jestem/nie 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:  

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 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  
  
…………………………..…   
Miejscowość / Data  

      …………………………….……………  
     Podpis osoby upoważnionej do podpisania       

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy   

* niepotrzebne skreślić   

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

  
  
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


