
 

 

Zamawiający: 

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole”  

Niepubliczne Przedszkole „Fasolka”  

ul. Józefa Chełmońskiego 1a 

83-110 Tczew 

NIP: 5791574153 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021 

z dnia 18 września 2021r. 

 

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Tczewie pod adresem: ul. Józefa 

Chełmońskiego 1a, 83-110 Tczew, oraz Niepubliczne Przedszkole „Fasolka” w Gdańsku, pod 

adresem Turzycowa 6, 80-174 Gdańsk reprezentowane przez właścicielkę Lidię 

Kwietniewską – Cabaj, zwane dalej Zamawiającym w związku z realizacją projektu pn.: „W 

krainie zmysłu i umysłu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza osoby do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do prowadzenia zajęć w przedszkolach z 

siedzibą w Tczewie i Gdańsku.   

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Zapytanie stanowi podstawę wyboru Wykonawcy bądź Wykonawców na podstawie zasady 

konkurencyjności.  

Niniejsze zapytanie jest zgodne z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych 

dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”.  

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie 

konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronach 

Zamawiającego http://fasolka.edu.pl  i http://www.teczowe.edu.pl  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

1. Rodzaj zamówienia  

Usługi 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia {kod CPV 85312119-3} 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby lub osób do prowadzenia zajęć 

z neurologopedii, nauczyciela lub nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym w 

celu realizacji zajęć opisanych poniżej.  

 

Zamówienie zostało podzielone na 15 części. Podział dokonany ze względu na rodzaj 

zajęć oraz miejsce ich wykonywania. Wśród rodzajów zajęć wyróżnia się 3 główne 

grupy zajęć:  

▪ zajęcia terapeutyczne (m.in. neurologopedyczne, sensoryczne, terapia ręki) w 

Gdańsku (części od 1 do 6) 

▪ zajęcia rozwijające (m.in. przyrodnicze, matematyczne, kodowanie, rytmika) - 

Tczew i Gdańsk (części od 7 do 14),  

▪ zajęcia z języka angielskiego(część 15) – Gdańsk, 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://fasolka.edu.pl/
http://www.teczowe.edu.pl/


 

 

▪  zajęcia terapeutyczne (m.in. neurologopedyczne, sensoryczne, terapia ręki) w 

Tczewie (części od 16 do 21) 

 

Szczegóły poniżej.  

 

15 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

1) Zajęcia neurologopedyczne w Gdańsku – indywidualnie lub po 2 osoby, średnio 8 

h w miesiącu x2 przez 10 miesięcy, razem 160 h. 

2) Diagnoza sensoryczno-motoryczna w Gdańsku – 1h/dziecko, 40 dzieci, średnio 4h 

w miesiącu przez 10 miesięcy, razem razem 40 h. 

3) Zajęcia sensoryczne „Teatr emocji” w Gdańsku – 2 grupy po 20 osób, każda grupa 

średnio 4 h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

4) Zajęcia integracji sensorycznej w Gdańsku – indywidualne dla 7 dzieci przez 10 

miesięcy, 4h/dziecko w miesiącu, razem 280 h.  

5) Zajęcia sensoryczno-motoryczne w Gdańsku – 2 grupy po 4 osoby, każda grupa 

średnio 4 h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 80 h. 

6) Terapia ręki w Gdańsku – 7 grup po 2 osoby, średnio każda grupa 4 h w miesiącu 

przez 10 miesięcy, razem 280h; 1h = 30 minut 

7) Zajęcia umuzykalniające w Gdańsku - 2 grupy po 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu przez 10 miesięcy, razem 80 h. 

8) Zajęcia przyrodnicze w Gdańsku – 2 grupy po max. 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu, przez 10 miesięcy, razem 80 h. 

9) Zajęcia matematyczne w Gdańsku – 2 grupy po 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu przez 10 miesięcy, razem 80 h. 

10) Zajęcia Zakoduj przyszłość w Gdańsku - 4 grupy po max. 12 osób, każda grupa po 

4 h w miesiącu przez 10 miesięcy , razem 160 h. 

11) Zajęcia umuzykalniające w Tczewie - 1 grupa po 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

12) Zajęcia przyrodnicze w Tczewie – 1 grupa po max. 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu, przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

13) Zajęcia matematyczne w Tczewie – 1 grupa po 25 osób, każda grupa po 4 h w 

miesiącu przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

14) Zajęcia Zakoduj przyszłość w Tczewie - 2 grupy po max. 12 osób, każda grupa po 

4 h w miesiącu przez 10 miesięcy , razem 80 h. 

15) Zajęcia z języka angielskiego w Gdańsku – 2 grupy po max. 25 osób, każda grupa 

po 8 h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 160 h.  

16) Zajęcia neurologopedyczne w Tczewie – indywidualnie lub po 2 osoby, średnio 8 

h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 80 h. 

17) Diagnoza sensoryczno-motoryczna w Tczewie – 1h/dziecko, 10 dzieci, średnio 1 h 

w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 10 h. 

18) Zajęcia sensoryczne „Teatr emocji” w Tczewie – 2 grupy po 20 osób, każda grupa 

średnio 4 h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

19) Zajęcia integracji sensorycznej w Tczewie – indywidualne dla 3 dzieci przez 10 

miesięcy, 4h/dziecko w miesiącu, razem 120 h.  

20) Zajęcia sensoryczno-motoryczne w Tczewie – 1 grupy po 4 osoby, każda grupa 

średnio 4 h w miesiącu przez 10 miesięcy, razem 40 h. 

21) Terapia ręki w Tczewie – 3 grupy po 2 osoby, średnio każda grupa 4 h w miesiącu 

przez 10 miesięcy, razem 120 h; 1h = 30 minut 



 

 

Miejscem wykonywania zajęć wskazanych w częściach od 1 do 10 oraz 15 jest Gdańsk - ul. 

Turzycowa 6 i ul. Ostrzycka 12 

Miejscem wykonywania zajęć wskazanych w częściach od 11 do 14 i od 16 do 21 jest Tczew 

ul. Józefa Chełmońskiego 1a. 

 

3. Czas trwania zamówienia/termin wykonania. 

Termin wykonania każdej części zostanie uzgodniony indywidualnie na etapie 

podpisywania umowy lub umów. Termin nie może być jednak dłuższy niż do 30 

czerwca 2023r.  

 

4. Wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. 

Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych lub dodatkowego zaangażowania 

do istniejących umów o pracę u Zamawiającego (dotyczy osób fizycznych) lub umów 

zleceń w przypadku zatrudnienia firm prywatnych, gdzie wykonującym zajęcia nie 

będzie właściciel firmy.  

 

5. Wymagania niezbędne według części zamówienia: 

15 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1) wykształcenie wyższe neurologopedyczne, 

2) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

3) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

4) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

5) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

6) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

7) wykształcenie wyższe pedagogiczne, muzyczne 

8) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

9) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

10) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

11) wykształcenie wyższe pedagogiczne,  

12) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

13) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

14) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 

15) wykształcenie wyższe – znajomość angielskiego na poziomie A2/B1.  

16) wykształcenie wyższe neurologopedyczne 

17) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

18) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

19) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

20) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

21) wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalistyczne 

 

Ocena warunku według formuły: spełnia – nie spełnia 

 

Ponadto dla wszystkich części: 



 

 

▪ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku/stanowiskach, 

▪ niekaralność za przestępstwa umyślne, 

▪ kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w pracy, 

▪ łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, 

spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji, 

▪ punktualność i terminowość – pełne wykorzystanie czasu pracy z dziećmi 

i prowadzenia dokumentacji, 

▪ wysoka kultura osobista i komunikatywność, 

▪ empatia, otwarta postawa wobec dzieci i rodziców. 

 

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O realizację przedmiotów wymienionych w zapytaniu mogą ubiegać się osoby, które: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zapytania 

udokumentowaną odpowiednio dokumentem/dokumentami, 

c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem 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 drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

III. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Kryteriami wyboru Oferenta będą: 

a) merytoryczny poziom reprezentowanej wiedzy (50%) – w podziale na 21 CZĘŚCI 

b) cena (50%).   

KRYTERIUM 1 - PK1 „Doświadczenie” 

Kwalifikacje/kompetencje/doświadczenie – max. 50 pkt. (50% oceny): 

a) Oferent musi posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska, tj.: posiadać 

wykształcenie wyższe neurologopedyczne (dotyczy części 1 i 16), wykształcenie 

wyższe pedagogiczne ze specjalnością/kursem upoważniającym do prowadzenia 

określonych zajęć terapeutycznych (dotyczy części od 2 do 6 oraz od 17 do 21), 

natomiast w przypadku części 15 posiadać wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do 



 

 

nauki języka angielskiego na poziomie A2/B1. Powyższe kwalifikacje oferent lub 

oferenci są zobowiązani udokumentować przedłożeniem wraz z ofertą kopii 

dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych, o których mowa powyżej oraz 

kopię certyfikatów.  

b) Kompetencje zawodowe i doświadczenie dodatkowo punktowane: 

15 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA -  

1) 1 i 16 doświadczenie w zawodzie neurologopedy/logopedy w przedszkolu, 

2) 2 i 17 doświadczenie w zawodzie pedagoga, ukończona pedagogika korekcyjna z 

fizjoterapią oraz specjalność z integracji sensorycznej i kwalifikacje do realizacji 

diagnozy, 

3) 3-5 i 18-20 doświadczenie w zawodzie pedagoga - nauczanie przedszkolne, z 

fizjoterapii i integracji sensorycznej, rewalidacja dzieci z autyzmem i wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, z terapii behawioralnej/ treningu kompetencji 

społecznych, 

4) 6 i 21 doświadczenie w zawodzie pedagoga - nauczanie przedszkolne, 

przygotowanie z zakresu terapii ręki u dzieci, 

5) 7 doświadczony pedagog z wykształceniem wyższym muzycznym, 

6) 8-9 i 12-13 doświadczenie w zawodzie pedagoga - nauczanie przedszkolne 

7) 10 i 14 wykształcenie wyższe pedagogiczne, doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

z dziećmi z zakresu TIK 

8) 11 doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowo-muzycznych z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, kierunkowe przygotowanie zawodowe, 

9) 15 wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, znajomość języka 

angielskiego na poziomie A1/B2, doświadczenie w realizacji zajęć w przedszkolu  

 

Sposób obliczenia: 

PK1= (DR / DN x 50 %) x 100 

PK1– ilość punktów dla kryterium  

DR– punkty za doświadczenie oferty rozpatrywanej 

DN– największa liczba punktów wśród złożonych ofert 

 

Każdy wskazany i udokumentowany pełny 1 rok doświadczenia – 5 %. 

Każde dodatkowe przygotowanie kierunkowe/kurs/inne  -5%.  

 

KRYTERIUM 2 – PK2 „Cena” 

Cena usługi – max 50 pkt. (50% oceny) 

Sposób wyliczenia wagi punktowej: ocena zostanie wyliczona na podstawie wzoru: cena 

najniższa/cena badana x 50pkt. Zatrudnione zostaną osoby (po 1 dla każdej części), które 

uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

 

Sposób obliczenia: 

PK2= (CR / CN x 50 %) x 100 

PK2– ilość punktów dla kryterium  

CN– najniższa oferowana cena  

CR– cena oferty rozpatrywanej 



 

 

 

2. Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów: 

P = PK1 + PK2 

P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 

PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie” 

PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu  

o przyjęte kryteria. 

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 

zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy 

zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 

punktów. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

6. Zamawiający poprawi w ofertach: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe. 

7. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane  

z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. 

8. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji oferenta, 

uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową, jak  

i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

 

IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zleceniodawca nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

V. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu oferta musi zawierać: 

a) ofertę realizacji usługi edukacyjnej według wzoru określonego w Załączniku nr 1 

do zapytania ofertowego, 

b) oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym 

określone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 

c) kopię dyplomów ukończenia studiów wyższych/kopię świadectwa/świadectw 

pracy dokumentujące staż i doświadczenie zawodowe/kopię dyplomu 

dokumentującą znajomość języka angielskiego – zgodnie z wyżej zawartym 

opisem kryteriów i warunków udziału w postępowaniu.  

2. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.  

3. Wyniki i wybór najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich 

wyborze w siedzibach działalności Zamawiającego (w Gdańsku oraz w Tczewie) oraz 



 

 

na stronach internetowych Zamawiającego: http://fasolka.edu.pl/ 

i http://www.teczowe.edu.pl/. 

4. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie o 

decyzji Zamawiającego. 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. 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 Oferentom 

niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana za 

stronach internetowych Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia 

treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści oferty, Zleceniodawca 

przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.  

2. Z uwagi na konieczność kwalifikowania wydatków w ramach projektu 

dofinansowanego z EFS, Zleceniodawca przewiduje (opcjonalnie): 

▪ zawarcie umów o pracę z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności 

gospodarczej, 

▪ zwiększenie zaangażowania w ramach istniejących już z Zamawiającym 

umów o pracę - w formie aneksów do umów o pracę lub zaangażowań 

projektowych, 

▪ umowa zlecenie z podmiotem gospodarczym, gdzie wskazana do prowadzenia 

zajęć osoba będzie spełniała warunki wskazane w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 

 

VII. SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Termin złożenia ofert mija 27 września 2021 roku o godzinie 9.00. 

2. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej pod następującymi adresami: 

▪ Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole” w Tczewie, ul. Józefa 

Chełmońskiego 1a, 83-110 Tczew – dotyczy części od 11 do 14 i od 16 do 21;  

▪ Niepubliczne Przedszkole „Fasolka” w Gdańsku, ul. Turzycowa 6, 80 – 174 

Gdańsk – Szadółki – dotyczy części od 1 do 10 i 15.  

3. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, ze wskazaniem której części zapytania 

ofertowego dotyczy. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów wskazujące na wykształcenie 

i doświadczenie. 

6. Zaleca się, aby oferta wraz z wszystkimi załącznikami była spięta w sposób 

uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

7. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

http://fasolka.edu.pl/
http://www.teczowe.edu.pl/


 

 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez oferenta lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. 

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem oferenta lub 

osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. 

10. Oferent winien umieścić ofertę/oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na 

kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta oraz napis: „W krainie zmysłu i 

umysłu” nie otwierać do dnia 27 września 2021r.  do godziny  9.00 

11. W przypadku składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta – wszystkie 

powinien złożyć w jednej kopercie.  

12. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się  

z treścią oferty, przed jej otwarciem.  

13. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), 

co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że 

nie mogą być udostępnione i muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Oferent zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w 

sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

14. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15. Oferent może złożyć nieograniczoną liczbę ofert, z zastrzeżeniem możliwości złożenia 

jednej oferty na jedną część.  

16. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego nr 3/2021 

z dnia 18 września 2021r. 

 

 

 

 

 

OFERTA 

 

Dane oferenta:  

Imię i nazwisko lub nazwa działalności gospodarczej………………………………………… 

Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa …………………………………………… 

Pesel oraz seria i numer dowodu osobistego  (w przypadku składania oferty przez osobę 

fizyczną)……………………………………………………………………………………….. 

NIP (w przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą)……… 

Numer telefonu i adres mailowy ………………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 18.09.2021r., oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia dotyczącego części ( należy wpisać odpowiedni numer części): 

▪ ………………. za cenę ……. zł brutto za 1 godzinę 

▪ ………………. za cenę ……. zł brutto za 1 godzinę 

▪ ………………. za cenę ……. zł brutto za 1 godzinę 

▪ ………………. za cenę ……. zł brutto za 1 godzinę 

▪ ………………. za cenę ……. zł brutto za 1 godzinę 

 

 

(powielić według potrzeby) 

 

 

Zgodnie z załączonymi dokumentami informuję o następującym doświadczeniu: 

▪ część …………………… - …………..lat 

▪ część …………………… - …………..lat 

▪ część …………………… - …………..lat 

▪ część …………………… - …………..lat 

▪ część …………………………..… - …..…………..lat 

 

 

(powielić według potrzeby) 

 

 

…………………………………………. 

Własnoręczny czytelny podpis oferenta 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego nr 3/2021 

z dnia 18 września 2021r. 

 

 

…………., dn…………………….. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze złożoną ofertą na prowadzenie zajęć 

…………………………. (wpisać zgodnie z częścią lub częściami zapytania ofertowego) w 

projekcie pt. „W krainie zmysłu i umysłu”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach EFS, oświadczam, że nie jestem powiązana/y z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem 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 drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

…………………………………………. 

Własnoręczny czytelny  podpis oferenta 

 


