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    pieczęć nagłówkowa zamawiającego 

 

Gdańsk, dn.24.10.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

w ramach projektu 
 

„Gotowi na przyszłość” 
 

W związku z realizacją zasady konkurencyjności, Towarzystwo Szkolne „Leśna Góra” jako organ 
prowadzący Podstawową Szkołę Społeczną „Niedźwiednik”, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę 
usługi. 
 
 
Sposób publikacji ogłoszenia: tablica w siedzibie Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, 
strona www.szkolaniedzwiednik.pl. 
 
Zamawiający: Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”, ul. Słowackiego 83, 80-257 Gdańsk, 
NIP 957-005-45-23 
 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: NIE. 
 
Forma kontraktu z wykonawcą: umowa zlecenie 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć sensorycznych  dla uczniów klasy I 
Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik” przy ul. Słowackiego 83.  
Wybrany wykonawca poprowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów klasy I, w tym z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 5 godzin tygodniowo, 
łączny wymiar - 160 godzin w roku szkolnym. Wykonawca musi posiadać doświadczenie (minimum jeden 
rok szkolny) w pracy z dziećmi w klasach I-III oraz realizować program oparty na metodzie Treningu 
Globalnego opracowanej przez Dorotę Rudzińską – Friedel. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
dziennika zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji szkolnej i 
przechowywania go w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na koniec roku 
szkolnego sprawozdania z prowadzonych zajęć. 
Rozpoczęcie zajęć nastąpi 02.11.2016 r., zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez 
Podstawową Szkołę Społeczną „Niedźwiednik”. 
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Projekt realizowany będzie w roku szkolnym: 2016/2017 i 2017/2018. Oferta powinna obejmować zajęcia 
prowadzone przez dwa lata szkolne. 
 
Kryteria wyboru zamówienia:  
 
Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy spełniającemu wszystkie 
wymagania i oferującemu najniższą cenę, jeżeli cena jego oferty nie będzie przekraczała kwoty, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1. Kompletna oferta złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego ). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia danego typu 
zajęć (oryginały dokumentów do wglądu zamawiającego). 

3. Oświadczenie Wykonawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie w 
prowadzeniu danego typu zajęć. 
 
 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 października 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie 
Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, ul. Słowackiego 83, Gdańsk 80-257, tel. (058) 342 53 
73. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty faksem pod nr (058) 342 53 73 lub e-mailem  
w formie skanu dokumentów na adres: sekretariat@szkolaniedzwiednik.pl. Oferty złożone po terminie lub 
niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia. Osoba do kontaktu: Maria Abramik - koordynator projektu, kom. 
503 074 376.  
 
 
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podstawowej Szkoły 
Społecznej „Niedźwiednik” w terminie do dnia 28 października 2016 r. 
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