
 
 

Zapytanie ofertowe nr 3/2.2.1/ZK 
 z dnia 08.02.2017 r. 

 
Firma TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, zwana dalej Zamawiającym, 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w projekcie „Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe” 
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności,  
która  dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, 
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 

I. Data ogłoszenia: 08.02.2017 r. 
 

II. Zamawiający: 
Nazwa: TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski 
NIP: 955-172-81-33, REGON 320559248 
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień:  

Wioletta Pałubicka,  Monika Nowak Tel.: 91 8206690, e-mail: szczecin@top-projekt.eu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie nauczycieli prowadzących zajęcia  dodatkowe 

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,  

w ramach realizowanego projektu: „Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poddziałanie 2.2.1, w 

tym: 

 nauczyciel fizyki 

 nauczyciel geografii 

 nauczyciel chemii  

 nauczyciel biologii 

 nauczyciel matematyki 

 

Planowane zaangażowanie nauczycieli: 

 nauczyciel fizyki – ok. 180h/semestr 

 nauczyciel geografii – ok. 180h/semestr 

 nauczyciel chemii  – ok. 180h/semestr 

 nauczyciel biologii – ok. 180h/semestr 

 nauczyciel matematyki – ok. 180h/semestr 

Termin wykonania zamówienia:  
I semestr – 02.2017-06.2017 
II semestr – 09.2017-01.2018 
III semestr – 02.2018-06.2018 
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IV. Warunki udziału w zapytaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe wraz z przygotowaniem pedagogicznym; 
2) posiadają min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających kompetencje 

matematyczne/przyrodnicze 
3) wezmą udział w warsztatach doskonalących umiejętności zawodowe w ramach 

realizowanego projektu oraz opracują autorski scenariusz (konspekt) zajęć rozwijających u 
uczniów kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy 

4) uzyskają zgodę prowadzenia zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie od Dyrektora ZSO 

5) nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), oraz nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie dyscyplinarne; 

6) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych; 
7) nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej 

postępowanie karne. 
 

 
V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 
zapytania ofertowego:  

a. Załącznik nr 1 - formularz oferty,  
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
c. Załącznik nr 3 – zobowiązanie do udziału w warsztatach 
d. Załącznik nr 4 – zgoda na prowadzenie zajęć 

 
2. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz dokumenty 

potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących nie więcej niż 2 zakresy 

tematyczne zajęć i okres realizacji zajęć od 1 do 3 semestrów 
5. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe będą odrzucane bez 

rozpatrywania  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Cenę usługi należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana 

cena jest ceną brutto. 
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany  

lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy,  
którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert  
oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  
i finansowych. 

 
VI. Informacje na temat wykluczenia 
1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo  
lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowo lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 



 
 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
e. prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  
2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał zamówienie 
z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie. 
3. Wykluczeniu podlega Oferent, który nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub 

złożył po upływie terminu składania ofert. 
 
VII. Kryteria oceny: 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu i następujące kryteria 
a. Cena za wykonanie całości zamówienia – 100% (100 pkt) 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby 

punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt): 
 

a. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
 

        cena oferty najniższej 
 Liczba punktów oferty = ------------------------------------- x 100% 

        cena oferty ocenianej 
 
 

 
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. 
Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania  
przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w budżecie Projektu. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w 
umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia  są zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 

6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenia. 
7. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy z więcej niż 1 Wykonawcą w zakresie jednego 

kierunku zajęć w przypadku większej ilości chętnych i konieczności zwiększenia ilości grup. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą w 

przypadku braku zainteresowania Uczestników Projektu danym kierunkiem zajęć. 
 

VIII. Dokumentacja niezbędna do złożenia oferty: 
a. Załącznik nr 1 - formularz oferty,  
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
c. Załącznik nr 3 – zobowiązanie do udziału w warsztatach 
d. Załącznik nr 4 – zgoda na prowadzenie zajęć 

 



 
 

IX. Informacje na temat składania ofert: 
1. Termin składania ofert od 08.02.2017 r. do 15.02.2017 r., do godz. 23.59 (liczy się data i godzina 
otrzymania). 
2. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. 
3. Sposób składania ofert w jeden ze wskazanych sposobów: 

a. wersja elektroniczna na adres mailowy szczecin@top-projekt.eu; 
b. dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie oferty listem poleconym na 

adres: ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin (liczy się data wpływu ofert do 
Zamawiającego); 
 

4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 
5. Informację o wyniku wyboru oferty Zamawiający zamieści na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

