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                                   Rybnik, 01.10.2018 r. 

ZSP5.M.811.12.2018 

 

Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.12.2018 

 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry 

pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku  

 
Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza  

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr: UDA - RPSL.11.01.04 - 24-02GH/17 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miasto Rybnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku, 44-200 Rybnik, 

ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

Adres e –mail: sp5@um.rybnik.pl 

Telefon: 32 42 212 81 

 

II  RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach  

Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 

doskonalących na potrzeby kadry pedagogicznej zatrudnionej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Rybniku – uczestników projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja 

matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych. 

 

Tematyka szkoleń: 

1. Programowanie tablic interaktywnych. 

2. Coaching w pracy nauczyciela i wychowawcy. 

3. Praca z dzieckiem trudnym – Zespół Aspergera. 

 

IV WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Programowanie tablic interaktywnych: 

1) Termin szkolnia: środa, październik b.r. (do ustalenia). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia wg. harmonogramu:  

a) Grupa I - 25 osobowa, godzina 16.00 – 17.30,  

b) Grupa II - 25 osobowa, godzina 16.00 – 17.30.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Coaching w pracy nauczyciela i wychowawcy. 

1) Termin szkolnia: środa, grudzień b.r. (do ustalenia). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia: min. 3 godziny. 

4) Rozoczęcie szkolenia: godzina 16.00. 

5) Liczba uczestników: 50 osób. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Praca z dzieckiem trudnym – Zespół Aspergera. 

1) Termin szkolnia: środa, listopad b.r. (do ustalenia). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia: min. 3 godziny. 

4) Rozoczęcie szkolenia: godzina 16.00. 

5) Liczba uczestników: 50 osób 

 

V OPIS ZAMÓWIENIA:  

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 
1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie 

oświadczenia że: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

3) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 

z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Z matematyką 

na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich 

szkół podstawowych”, 

4) w przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, 

Usługodawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji 

przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom 

uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja 

matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół 

podstawowych”, 

5) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo przez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwalub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, 

6) ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy, 

7) usługodawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
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8) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

Kod CPV 

80511000-9 

 

VII OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania zgodną przedmiotem 

zamówienia. Ponadto oferta powinna zawierać: 

1. zawierać łączną cenę brutto za  trzy szkolenia, 

2. zostać opatrzona pieczątką firmową, 

3. posiadać datę sporządzenia,  

4. zostać podpisana czytelnie przez oferenta, 

5. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

6. zawierać podpisany załącznik - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania. 

 

VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sp5@um.rybnik.pl, poczty, lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik do dnia 

09.10.2018 r.  z dopiskiem: Szkolenia - „Z matematyką na Ty”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu  

 

IX  OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1. - Cena 100% 

1) Wykonawca usługi poda łączną cenę za wszystkie szkolenia brutto. 

2) Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3) Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową 

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także np. przekazania 

materiałów szkoleniowych uczestnikom. 

 

 

X  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 11.10.2018 r. w siedzibie na 

tablicy ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie 

internetowej pod adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu. 

 

XI  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Bujoczek pod numerem telefonu: 32 42 212 81 

oraz adresem email: sp5@um.rybnik.pl 


