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Warszawa, 08 sierpnia 2014 r. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
 
Fundacja STIWEK z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 18 lok. 8, 00-590 Warszawa, 

realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

dotyczące:  

 

Zadanie I 

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego w Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu w ramach projektu pn.: „Dobry start 
– lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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” 
 

Zadanie II 

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także 
poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce w ramach 
projektu pn.: „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży 
gimnazjalnej Gminy Porąbka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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” 

 

Zadanie III 

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, opieki psychologiczno-
pedagogicznej,  a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach w ramach projektu pn.: „Dobry start – lepsza 
przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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” 
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Zadanie IV 

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i pozalekcyjnych rozwijających pasje, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-
zawodowego  w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Bujakowie w ramach projektu pn.: „Dobry 
start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 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” 

 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Fundacja STIWEK, ul. Marszałkowska 18 lok. 8, 00-590 Warszawa.  

Osoby upoważniona do kontaktu ws. zapytania – Mateusz Hładki – wiceprezes fundacji,  

nr tel. 533 313 862, e-mail: mateusz.hladki@stiwek.org.pl oraz Rafał Sędziak – koordynator 

projektu, nr tel. 696 820 845, e-mail: rafal.sedziak@stiwek.org.pl.  

  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 

późń. zm). 

 

Podstępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 

• Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www (internetowej) Zamawiającego,  

• Upublicznienie zapytania na terenie szkół gimnazjalnych gminy Porąbka, oraz w Urzędzie 

Gminy Porąbka 

• Zebranie i ocenę ofert,  

• Wybór Wykonawcy, 

• Sporządzenie protokołu, 

• Poinformowania oferentów o wynikach zapytania.   

 
2. Specyfikacja zamówienia 

Kody CPV:  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 

3. Przedmiot zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
oraz dodatkowych pozalekcyjnych rozwijających pasje, socjoterapeutycznych i opieki psychologiczno-
pedagogicznej, a także poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego  dla uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu Gminy Porąbka, dla których gmina jest organem prowadzącym. Zajęcia 
wyrównawcze będą przeznaczone dla uczniów o niskich wynikach w nauce i mają na celu podniesienie 
poziomu ich wiedzy, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne rozwijające pasje będą przeznaczone dla uczniów  
z uzdolnieniami. Ich treść merytoryczna będzie zawierać treści wykraczające poza program nauczania. 
Dla każdej grupy wykonawca samodzielnie określi poziom wiedzy na początku realizacji zamówienia  
i dostosuje program zajęć do poziomu i potrzeb grupy. W ramach realizacji zamówienia wykonawca 
przeprowadzi na początku i na końcu zajęć testy wiedzy uczestników, tak aby możliwe było określenie 
poziomu wzrostu wiedzy.  
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Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych i salach gimnastycznych szkół gimnazjalnych w gminie 
Porąbka objętych projektem. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z wybranym wykonawcą po 
podpisaniu umowy. 
 
W ramach projektu Zamawiający przewiduje realizację następujących zajęć w poszczególnych szkołach: 
 
Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Czańcu: 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

1. j. polski (1gr. x30h)  
2. j. angielski (1gr. x60h)  

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. j. polski (1gr. x30h)  
2. j. angielski (1gr. x60h)  
3. j. niemiecki (1gr. x30h)  
4. matematyka (1gr. x30h)  
5. historia (1gr. x30h)  
6. zaj. komputerowe (1gr. x60h)  
7. zaj. sportowo-integracyjne (2gr. x30h = 60h)  

Szkolna Liga Zadaniowa: 

1. matematyka (1gr. x60h)  
2. biologia (1gr. x60h)  
3. geografia (1gr. x60h)  
4. chemia (1gr. x60h)  
5. fizyka (1gr. x60h)  

Szkolny Ośrodek Kariery: 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne – ogółem 120h). 
 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce: 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

1. j. polski (2gr. x 40h = 80h)  
2. matematyka (2gr. x 40h = 80h)  

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. j. angielski (2gr. x 40h = 80h)  
2. j. niemiecki (1gr x80h)  
3. chemia (1gr. x80h)  
4. fizyka (1gr. x80h)  
5. geografia (1gr. x80h)  
6. biologia (1gr. x80h)  
7. historia (1gr. x80h)  
8. Wiedza o Społeczeństwie (1gr. x80h)  
9. informatyka (1gr. x80h)  
10. teatralne (1gr. x80h)  
11. artystyczne plastyka (1gr. x80h)  
12. artystyczne muzyka (1gr. x80h)  
13. zespół socjoterapeutyczny(1gr. x80h)   
14. opieka psychologiczno-pedagogiczna (zaj. indywidualne i grupowe – ogółem 80h)   
15. sportowo-integracyjne (2gr. x 40h = 80h)  

Szkolny Ośrodek Kariery: 
1. doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne - ogółem75h) 
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Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Kobiernicach: 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

1. matematyka (1gr. x30h)  
2. fizyka (1gr. x10h)  
3. chemia (1gr. x10h)  
4. geografia (1 gr. x10h) 
5. historia (1gr. x30h) 

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. j. polski (1gr. x30h)  
2. j. niemiecki(1gr. x30h)   
3. j. angielski (1gr. x30h)  
4. matematyka (1gr. x30h)  
5. zaj. plastyczne (1gr. x30h)  
6. zaj. instrumentalno-wokalne (1gr. x30h)  
7. zaj. sportowo-integracyjne (2gr. x 90h = 180h)  
8. opieka psychologiczno-pedagogiczna (zaj. grupowe i indywidualne – ogółem 30h)  

Szkolny Ośrodek Kariery: 

1. doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne – ogółem 75h)  
 
 
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Bujakowie: 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

1. j. polski (2gr. x30h = 60h)  
2. j. angielski (2gr. x30h = 60h) 
3. j. niemiecki (1gr. x30h)   
4. matematyka (1gr. x30h) 

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. j. polski (2gr. x30h = 60h)  
2. chemia  (1gr. x30h)  
3. biologia (1gr x.30h)  
4. fizyka (1gr. x30h)  
5. j. angielski (2gr. x30h = 60h)  
6. geografia (1gr. x30h)  
7. j. niemiecki (1gr. x30h)  
8. informatyka (1gr. x30h)  
9. teatralne (2gr. x30h = 60h) 
10. ceramiczne (1gr. x60h)  
11. zaj. sportowo-integracyjne (2 gr. x60h = 120h)  

Szkolny Ośrodek Kariery: 

1. doradztwo edukacyjno-zawodowe (zajęcia indywidualne – ogółem 50h)  
 
W ramach realizacji zajęć (poza sportowo-rekreacyjnymi, artystycznymi i psychologicznymi) Wykonawca 
zobowiązany będzie zrealizować: 

1) Testy wiedzy na początku i na końcu zajęć, 
2) Opracowanie programu zajęć, 
3) Przeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem, 
4) Analizę porównawczą testów wiedzy. 

 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty częściowe wykonawcy mogą składać 

na realizację jednej lub większej liczby części. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego 
na następujące części: 
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Zadanie I – realizacja zajęć w gimnazjum w Czańcu: 

• Część 1 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski – 1gr x 8U x 30h 

• Część 2 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język angielski – 1gr x 7U x60h 

• Część 3 – zajęcia pozalekcyjne – język polski – 1gr. x 8U x 30h 

• Część 4 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski – 1gr. x 8U x 60h 

• Część 5 – zajęcia pozalekcyjne – język niemiecki – 1gr. x 8U x 30h 

• Część 6 – zajęcia pozalekcyjne – matematyka – 1gr. x 7U x 30h 

• Część 7 – zajęcia pozalekcyjne – historia – 1gr. x 8U x 30h 

• Część 8 – zajęcia pozalekcyjne – komputerowe – 1 gr. x 8U x 60h 

• Część 9 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (piłka nożna) – 1gr. x 10U x 30h 

• Część 10 - zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (siatkówka) – 1gr. x 10U x 30h 

• Część 11 – zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej – matematyka 1gr.x8Ux60h 

• Część 12 - zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej – biologia – 1gr. x 8U x 60h 

• Część 13 - zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej – geografia – 1gr.x8Ux 60h 

• Część 14 - zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej – chemia – 1gr. x 8U x 60h 

• Część 15 - zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnej Ligi Zadaniowej – fizyka – 1gr. x 8U x 60h 

• Część 16 – Doradztwo edukacyjno zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – zajęcia 
indywidualne (40Ux3h) – ogółem 120h 

 
Zadanie II – realizacja zajęć w gimnazjum w Porąbce: 

• Część 17 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski (kształcenie umiejętności 
wykorzystywania teorii w praktyce) – 1gr x 4U x 40h 

• Część 18 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski (eliminowanie braków wynikających 
z wcześniejszych etapów kształcenia) -  1gr x 4U x 40h 

• Część 19 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka (kształcenie umiejętności 
wykonywania rutynowych procedur dla typowych zadań, przejrzystego zapisywania przebiegu  
i wyniku obliczeń wraz z odpowiedzią ze szczególnym uwzględnieniem zadań otwartych  
i zamkniętych) – 1gr x 4U x 40h 

• Część 20 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka (doskonalenie umiejętności 
rachunkowych i uzupełnianie braków wynikających z wcześniejszych etapów kształcenia) –  
1gr x 4U x 40h 

• Część 21 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski (rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się, 
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wykorzystywanie teorii w praktyce) –  
1gr. x 4U x 40h 

• Część 22 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski (rozwijanie umiejętności w zakresie 
komunikowania się z uwzględnieniem struktur leksykalno-gramatycznych; tryby, warunki, strona 
bierna, idiomy) – 1gr. x 4U x 40h 

• Część 23 – zajęcia pozalekcyjne – język niemiecki – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 24 – zajęcia pozalekcyjne – chemia – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 25 – zajęcia pozalekcyjne – fizyka – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 26 – zajęcia pozalekcyjne – geografia – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 27 – zajęcia pozalekcyjne – biologia – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 28 – zajęcia pozalekcyjne – historia – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 29 – zajęcia pozalekcyjne – Wiedza o Społeczeństwie – 1gr. x 4U x 80h 

• Część 30 – zajęcia pozalekcyjne – informatyka – 1gr. x 8U x 80h 

• Część 31 – zajęcia pozalekcyjne – teatralne (realizacja musicalowych form teatralnych) –  
1gr. x 10U x 80h 

• Część 32 – zajęcia pozalekcyjne – plastyczne – 1gr. x 15U x 80h 

• Część 33 – zajęcia pozalekcyjne – muzyczne – 1gr. x 15U x 80h 

• Część 34 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (piłka ręczna) – 1gr. x 10U x 40h 

• Część 35 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (siatkówka) – 1gr. x 10U x 40h 
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• Część 36 – zajęcia pozalekcyjne – zespół socjoterapeutyczny – 1gr. x 8U x 80h 

• Część 37 – opieka psychologiczno-pedagogiczna – 40U (zajęcia indywidualne i grupowe) – 
ogółem 80h  

• Część 38 – Doradztwo edukacyjno zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – zajęcia 
indywidualne (25Ux3h) – ogółem 75h 

 
Zadanie III – realizacja zajęć w publicznym gimnazjum w Kobiernicach: 

• Część 39 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka – 1gr x 6U x 30h 

• Część 40 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - fizyka – 1gr x 8U x 10h 

• Część 41 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – chemia – 1gr. x 8U x 10h 

• Część 42 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – geografia – 1gr. x 8U x 10h 

• Część 43 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – historia 1gr. x 4U x 30h 

• Część 44 – zajęcia pozalekcyjne – język polski – 1gr. x 6U x 30h 

• Część 45 – zajęcia pozalekcyjne – język niemiecki – 1gr. x 5U x 30h 

• Część 46 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski – 1gr. x 6U x 30h 

• Część 47 – zajęcia pozalekcyjne – matematyka – 1gr. x 6U x 30h 

• Część 48 – zajęcia pozalekcyjne – plastyczne – 1gr. x 5U x 30h 

• Część 49 – zajęcia pozalekcyjne – instrumentalno-wokalne – 1gr. x 5U x 30h 

• Część 50 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (badminton) – 1gr. x 11U x 90h 

• Część 51 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (siatkówka) – 1gr. x 11U x 90h 

• Część 52 – opieka psychologiczno-pedagogiczna 74U (zaj. indywidualne i grupowe) –  
ogółem 30h. 

• Część 53 – Doradztwo edukacyjno zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – zajęcia 
indywidualne (25Ux3h) – ogółem 75h 

 
Zadanie IV – realizacja zajęć w publicznym gimnazjum w Bujakowie: 

• Część 54 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski (zastosowanie wiedzy i umiejętności 
z nauki o języku oraz literatury do rozwiązywania poleceń zawartych w pytaniach otwartych i 
zamkniętych) – 1gr x 4U x 30h 

• Część 55 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język polski (doskonalenie umiejętności i wiedzy 
z nauki o języku oraz literatury, a także uzupełnienie braków wynikających z wcześniejszych 
etapów kształcenia) – 1gr x 4U x 30h 

• Część 56 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski (rozwijanie umiejętności  
w komunikowaniu się, rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego, stosowania struktur leksykalno-
gramatycznych z rozwijaniem umiejętności pisania w zakresie poleceń zawartych w pytaniach 
otwartych i zamkniętych) – 1gr x 4U x 30h 

• Część 57 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język angielski (w zakresie rozwijania 
umiejętności w komunikowaniu się , rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, 
stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych z rozwojem umiejętności pisania w zakresie 
uzupełniania braków z wcześniejszych etapów edukacyjnych) – 1gr x 4U x 30h 

• Część 58 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – język niemiecki – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 59 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – matematyka – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 60 – zajęcia pozalekcyjne – język polski (rozwijanie twórczości własnej poprzez 
kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi) – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 61 – zajęcia pozalekcyjne – język polski (poznawanie różnych form wypowiedzi literackich 
w celu wykorzystania ich do twórczości własnej w połączeniu z technologią informacyjno-
komunikacyjną) – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 62 – zajęcia pozalekcyjne – chemia – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 63 – zajęcia pozalekcyjne – biologia – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 64 – zajęcia pozalekcyjne – fizyka – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 65 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski (rozwijanie umiejętności komunikowania się, 
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, stosowania struktur leksykalno- 
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gramatycznych z rozwijaniem umiejętności pisania z uwzględnieniem przygotowywania tekstów) 
– 1gr. x 4U x 30h 

• Część 66 – zajęcia pozalekcyjne – język angielski (rozwijanie umiejętności komunikowania się  
z uwzględnieniem słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie rozszerzonym) –  
1gr. x 4U x 30h 

• Część 67 – zajęcia pozalekcyjne – geografia – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 68 – zajęcia pozalekcyjne – język niemiecki – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 69 – zajęcia pozalekcyjne – informatyka – 1gr. x 4U x 30h 

• Część 70 – zajęcia pozalekcyjne – teatralne – 2gr./16U/60h (30h na grupę 8-osobową) 

• Część 71 – zajęcia pozalekcyjne – ceramika – 1gr. x 10U x 60h  

• Część 72 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (badminton) – 1gr. x 6U x 60h 

• Część 73 – zajęcia pozalekcyjne – sportowo-integracyjne (siatkówka) – 1gr. x 15U x 60h 

• Część 74 – Doradztwo edukacyjno zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery – zajęcia 
indywidualne (25Ux2h) – ogółem 50h 

 
5. Planowany termin realizacji zamówienia:  
wrzesień 2014 – czerwiec 2015 (rok szkolny 2014/2015) 
 
6. Wymagania dotyczące oferenta.    

O udzielenie realizacji zamówienia lub dowolnej jego części może ubiegać się Oferent, który dysponuje 
personelem o poniższych kwalifikacjach: 

 

Numer 
części Wymagane kwalifikacje personelu  

1, 3,  17, 
18, 44, 
54, 55, 
60, 61 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu język polski, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu język polski w szkole gimnazjalnej. 

2, 4, 21, 
22, 46,  
56, 57, 
65, 66 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu język angielski, posiadająca 
minimum roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu język angielski w szkole 
gimnazjalnej. 

5, 23,45, 
58, 68 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki, posiadająca 
minimum roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu język niemiecki w szkole 
gimnazjalnej. 

6, 11,19, 
20, 39, 
47, 59 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu matematyka, posiadająca 
minimum roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu matematyka w szkole 
gimnazjalnej. 

7, 28, 43 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu historia, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu historia w szkole gimnazjalnej. 

8, 30, 69 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole gimnazjalnej. 
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9, 10, 
34, 35, 
50, 51, 
72, 73 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania wychowanie fizyczne, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu wychowanie fizyczne w szkole 
gimnazjalnej. 

12, 27, 
63 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu biologia, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu biologia w szkole gimnazjalnej. 

13, 26, 
42, 67 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu geografia, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu geografia w szkole gimnazjalnej. 

14, 24, 
41, 62 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu chemia, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu chemia w szkole gimnazjalnej. 

15, 25, 
40, 64 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu fizyka, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu fizyka w szkole gimnazjalnej. 

16, 38, 
53, 74 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do wykonywania doradztwa zawodowego  
(kursy, studia, licencjackie, magisterskie, podyplomowe)  

29 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 
posiadająca minimum roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu wiedza  
o społeczeństwie w szkole gimnazjalnej 

31 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotów artystycznych i doświadczenie  
w organizacji/współorganizacji przedsięwzięć artystyczno-teatralnych 

70 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu język polski, posiadająca minimum 
roczne doświadczenie jako nauczyciel przedmiotu język polski w szkole gimnazjalnej. 

32, 48  
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka lub udokumentowane 
doświadczenie w realizacji zajęć z plastyki 

71 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu ceramiki (ukończony kurs 
/szkolenie odpowiednio udokumentowane zaświadczeniem/certyfikatem/dyplomem) 

33, 49 
Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do nauczania przedmiotu muzyka lub udokumentowane 
doświadczenie w realizacji zajęć z muzyki 
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36, 37, 
52 

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, 
posiadająca uprawnienia do wykonywania pracy psychologa/pedagoga szkolnego 

 

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, będzie zobowiązany do 

udokumentowania posiadanego wykształcenia, uprawnień i doświadczenia.  

 
7. Wykluczenia – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 

Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo 
lub kapitałowo ze Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi przez fundację do zaciągania 
zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu fundacji czynności związane z przygotowaniem 
oraz wyborem oferty, w szczególności: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• 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. 

 
8. Kryteria oceny ofert: 

 

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert: 

Cena – 100 pkt. 

 

Łącznie oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

W przypadku złożenia oferty na kilka lub wszystkie części zamówienia Zamawiający będzie oceniał każdą 

cześć niezależnie. 

 
Sposób obliczania kryterium cena: 

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt, a pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej 
formuły arytmetycznej: 
(X÷Y) ×100 
gdzie: 
X = najniższa cena 
Y = cena ocenianej oferty 
 

Dyspozycyjność:  

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie harmonogramu realizacji zajęć z 
maksymalnie jednodniowym wyprzedzeniem – najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego 
planowane zajęcia, o których Wykonawca wie, że się nie odbędą. 
 

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami: 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci 

przekazują pocztą elektroniczną lub drogą pisemną. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest przedstawiciel Zamawiającego - 

Mateusz Hładki – wiceprezes Fundacji, tel. 533 313 862, e-mail: mateusz.hladki@stiwek.org.pl oraz  

Rafał Sędziak – koordynator projektu, tel. 696 820 845, e-mail: rafal.sedziak@stiwek.org.pl. 
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10.  Opis sposobu przygotowania ofert: 
a) Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 oraz „Oświadczenie o braku 

powiązań” – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
c) Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

NIP, 
d) Oferent jest obowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim cen na 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być przedstawione 
w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

e) Formularz Ofertowy - musi zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta  
f) Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” 

uniemożliwiających ocenę spowoduje odrzucenie oferty.  
g) Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę na każdą część. 
h) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 
oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Brak któregokolwiek z dokumentów i załączników lub złożenie ich w  formie uniemożliwiającej ich 

ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta. 

 

11.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1) Formularz Ofertowy musi zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta oraz 

musi być wysłany w formie podpisanego skanu na adres mailowy: 

oferty_porabka@stiwek.org.pl  lub złożony osobiście w Biurze Projektu przy ul. Rynek 22  

w Porąbce (pok. 28) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zajęć  

w gimnazjach w Gminie Porąbka”,  bądź przesłany w wersji papierowej do siedziby 

Zamawiającego: Fundacja STIWEK, ul. Marszałkowska 18/8, 00-590 Warszawa, z dopiskiem 

„Oferta na realizację zajęć w gimnazjach w Gminie Porąbka” 

2) Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2014, godz. 12:00 (decyduje data wpływu na serwer 

zamawiającego/do Biura Projektu/do siedziby Zamawiającego) 

3) Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 09.09.2014 r. w Biurze Projektu. 

4) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni 

e-mailem. 

 

12. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań 

3) Wypełnione dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 26.08.2014 do godz. 12:00, 
lub w sposób opisany w pkt 11, ppkt 1. 

 
13. Informacje dodatkowe 

Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez 
dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego 
tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Fundacji (oferenci zrzekają się wszelkich 
ewentualnych przysługujących im roszczeń). 
Do upływu terminu składania ofert Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo zmiany treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego placówki, w 
których zostało upublicznione zapytanie ofertowe oraz podmioty, które do dnia zmiany treści 
zapytania  
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ofertowego odpowiedziały na zapytanie, otrzymają nową wersję zapytania z wydłużonym okresem 
składania ofert.  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji STIWEK do żadnego określonego działania. 
Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Fundacji STIWEK do akceptacji oferty, 
w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania 
wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.  
Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji  
z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. 
Fundacja STIWEK zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy  
z najlepszymi oferentami. 
O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 
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Załącznik nr 1 

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

     (miejscowość i data)        

Formularz ofertowy 

 

Pełna Nazwa Oferenta/Imię i nazwisko:  

 

................................................................................................................................................................ 

 

Dane teleadresowe (pełny adres, telefon, NIP, REGON + dane osoby odpowiedzialnej za ofertę) : 

 

Adres  ........................................................................................................................................................ 

NIP ............................................................................................................................................................ 

Telefon.............................................. E-mail.............................................................................................. 

Osoba do kontaktu  .................................................................................................................................. 

 
Oferta na realizację  Zadania …………….. części ……………………. Zapytania ofertowego z dnia 08.08.2014 r. 
                                                      Nr zadania nr części 

 

Oświadczam, że dysponuję następującym personelem zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi  
w zapytaniu ofertowym: 
 
Dla części nr ………, imię i nazwisko osoby:…………………………………………………………………………………..……….….. 

1. Posiadający/ca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:   
 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
                                                                (podać nazwę uczelni i rok ukończenia) 

 
 

2. Posiadający uprawnienia do nauczania przedmiotu:…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                         (podać nazwę przedmiotu) 

 
 
3. W latach……………………...był/jest* zatrudniony/na jako nauczyciel przedmiotu:   

 
……………………………….……………………………. w szkole gimnazjalnej. 

                   (podać nazwę przedmiotu)                                                                                         

 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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4. Minimalne wyprzedzenie, z jakim zobowiązuje się poinformować  Zamawiającego  

o ewentualnych zmianach harmonogramu, aby móc wykonać zamówienie efektywnie i w całości 
wynosi 1 dzień. 

 
5. Deklaruję wykonać część ………………. z zapytania ofertowego z dnia 08.08.2014 r. za łączną kwotę  

 
…………………………....……………… zł brutto,  tj. ……….….… zł brutto za 1 godzinę zajęć. 

             (stawka za 1h x liczba godzin): 
 
 

 
 
 

.......................................................................... 
 (miejscowość i data) 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                (Czytelny podpis Wykonawcy) 
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             Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2014 dotyczące przeprowadzenia 
zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół 4 gimnazjalnych  Gminy Porąbka, zadanie realizowane w ramach 
projektu „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej 
Gminy Porąbka””, nr KSI projektu POKL.09.01.02-24-089/14, oświadczam, że nie zachodzą powiązania 
osobiste ani kapitałowe pomiędzy Fundacją STIWEK, osobami upoważnionymi przez Fundację do 
zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Fundacji czynności związane  
z przygotowaniem oraz wyborem oferty  
 
a  
 
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

/wpisać nazwę Wykonawcy/ 

 

W szczególności: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• 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. 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

 

 

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

     ( miejscowość i data) 

 

 

 

 .................................................................. 

                         (czytelny podpis Wykonawcy) 


