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W związku z realizacją projektu pn: „Euro projekt - euro szansa", współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych) Beneficjent Projektu tj. Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15,99-320 
Żychlin/Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin, składa jako 
Zamawiający zapytanie cenowe na świadczenie usług w postaci przeprowadzenia: 

- 270 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla 9 grup uczniów (72 uczniów, w tym 
36 kobiet i 36 mężczyzn) ZS Nr 1 w Żychlinie (Gimnazjum) w okresie: styczeń 2015 r. - czerwiec 
2015 r. 

-180 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla 6 grup uczniów (48 uczniów, w tym 
24 kobiety i 24 mężczyzn) ZS Nr 1 w Żychlinie (Liceum) w okresie: styczeń 2015 r. - czerwiec 
2015 r. 

Zakładane efekty zajęć wyrównawczych z języka angielskiego: 
a) wzbogacenie zasobu słownictwa, 
b) umiejętność posługiwania się podstawowym zasobem środków gramatycznych, ortograficznych 
i fonetycznych, 
c) nabycie umiejętności komunikacji językowej w typowych sytuacjach. 

Wykonawcy składający oferty muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu przygotowywania ofert: 

Oferta pisemna składana przez Wykonawcę na załączonym formularzu ofertowym powinna zostać 
opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu 
otwarcia ofert. Koperta z ofertą powinna być oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy 
(Wykonawcy). Oferta powinna być zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres: Zespół 
Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin i opatrzona dopiskiem: 

"Euro projekt - euro szansa" - zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 

Oferta może również zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym w postaci elektronicznej 
na adres: bpi@gminazychlin.pl 

mailto:bpi@gminazychlin.pl
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Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
w obrocie prawnym, a w przypadku oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców lub 
przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

Oferty należy złożyć w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie adres: 99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21, 
sekretariat w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. roku do godz. 14.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu tj. w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie 
adres: 99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21, pokój nr 9 w dniu 15 stycznia 2015 roku. 

Otwarcia ofert dokonuje kolegialnie Zespół Projektowy. 

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. 
Następnie zostanie zbadana nienaruszalność oraz prawidłowość oznaczenia kopert. Podczas 
otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców. Z otwarcia ofert sporządza się 
protokół. 

Kryterium oceny ofert: cena -100%. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 
umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Umowa wymaga, pod rygorem 
nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnieniu na 
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

Termin wykonania zamówienia - styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

Z up. BURMISTRZA 

Żychlin, dn. 29 grudnia 2014 r. 
Burmistrz Gminy/Dyrektor ZS Nr 1 

Projekt pn. „Euro projekteuro szansa I ! 
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Projekt "Euro projekt - euro szansa" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie cenowe w ramach realizacji projektu „Euro projekt -
euro szansa", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówieni polegającego na: 

a) przeprowadzeniu godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów 
ZS Nr 1 w Żychlinie (Gimnazjum) w okresie: styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. 

b) przeprowadzeniu godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów 
ZS Nr 1 w Żychlinie (Liceum) w okresie: styczeń 2015 r. - czerwiec 2015 r. 

Cena netto zł za 1 godzinę zajęć 

(słownie zł) 

Podatek VAT 

Cena brutto zł za 1 godzinę zajęć 
(słownie zł) 

Oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu cenowym. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową nie podlegającą zmianie do końca terminu 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem cenowym, przyjmuję warunki w nim zawarte 
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 

umowy. 

dn. 


