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 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) Gmina Wilków zaprasza do 

składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

1. Zamawiający: Gmina Wilków 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 80 h zajęć rozwijających z 

elementami logopedii pn. „Słowne psoty” w projekcie „Aktywne przedszkolaki w 

gminie Wilków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

3. Termin realizacji zamówienia: 25.09.2017 r. – 29.06.2018 r.  

4. Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Wilkowie  

5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena ostateczna. 

Cena ostateczna: cena brutto za 1 h zajęć zamieszczona przez oferenta w formularzu 

oferty + pochodne od wynagrodzenia wyliczone przez Zamawiającego na podstawie 

danych zawartych w oświadczeniu dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS, 

które oferent składa wraz z formularzem oferty. 

6. Kod CPV: 80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego. 

7. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

b) Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. 

c) Zleceniodawca zapewnia materiały biurowe na potrzeby zajęć oraz pomoce 

dydaktyczne, które zostaną sfinansowane ze środków EFS. 

d) Wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc, na podstawie przedłożonego 

rachunku do umowy zlecenie zgodnie z wypracowaną liczbą godzin. 

e) Zakres zadań prowadzącego zajęcia: 

- oznakowanie wszystkich materiałów dotyczących projektu logotypami zgodnie                          

z wytycznymi dotyczącymi oznakowania w projektach RPO WO 2014-2020, 

- prowadzenie zajęć zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn, 

- sprawdzanie obecności uczniów na każdych zajęciach, 

- zapisywanie tematyki zajęć w dzienniku, 

- zapoznanie się z materiałami informacyjnymi, promocyjnymi projektu, 

- stosowanie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, 

- opracowanie programu zajęć dostosowanego do potrzeb nauczanej grupy. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania 

ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz 

zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, 
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gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

g) Liczba godzin w latach 2017-2018 wynosi 80 h zajęć rozwijających                                  

z elementami logopedii. 

h) Zajęcia odbywać się będą w trakcie godzin pracy przedszkola. Osobą 

ustalającą plan zajęć jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie. 

i) Wymagane kwalifikacje: studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym                

w zakresie języka polskiego , specjalność nauczycielska z logopedią. 

 

 8.  Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.              

Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy 

napisać  „AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE WILKÓW – ZAJĘCIA 

ROZWIJAJĄCE Z ELEMENTAMI LOGOPEDII” NIE OTWIERAĆ PRZED 

GODZ.10.10  20.09.2017R. 

 9.  Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 

Wilków.        Termin składania ofert do 20.09.2017 r. godz.09.00 
 10.  Otwarcie ofert: odbędzie się 20.09.2017 r. o godz.10.10 

 

 

                                                                     

 

 


