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Kawęczyn, dnia  01.02.2013 r. 
POKL.9.1.1.02.2013 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w 

rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą 
do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. 
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ). 
 

Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany 
przedmiot zamówienia. 
 
1.1.1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

      Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, REGON 311019480, 
      NIP 668-187-54-86. tel: 63 288 59 10, e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl,fax: 63 288 59 40 
     www.kaweczyn.pl  
 
2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji psychologa w projekcie: „Przedszkolaki na 
start”  realizowanego na terenie Gminy Kawęczyn w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. nr projektu POKL.09.01.01-30-058/11.  

 
3. Opis stanowiska pracy: 

 Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie: 
 a) opracowanie aneksu do programu lub przygotowanie autorskiego programu zajęć na okres 
realizacji projektu obejmującego zagadnienia m.in. założeń reformy oświaty dotyczących obniżania 
wieku szkolnego, zasady pracy i rozwoju dziecka w punktach przedszkolnych oraz zasad 
funkcjonowania utworzonych punktów przedszkolnych. 
b)prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla rodziców tj. 2 gr. w roku 
2013; 24h zajęć.  
Dla każdej z 2 gr. spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, czas trwania pojedynczych spotkań 2 
godz.. liczebność jednej grupy średnio 20 rodziców. 
c)motywowanie uczestników zajęć do aktywnego udziału w zajęciach 
d) przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców 
e) prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności rodziców na zajęciach, 
f) dokonywanie ewaluacji poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie 
na początku, w trakcie i na zakończenie udziału w zajęciach. 
g) opracowanie sprawozdań. 

 
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikającej z niniejszej umowy osobie 
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz 
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Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich. 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
4.1 Na podstawie dokumentów Wykonawca wykaże: 
a) posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub psychopedagogiczne , 
b) doświadczenie w pracy zawodowej, preferowane doświadczenie w pracy z dorosłymi, 
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa, 
d) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystać z pełni praw publicznych, 
 e) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą a jeśli jego oferta zostanie wybrana oryginały tych 
dokumentów  przed podpisaniem umowy. 
 
4.2 Wymagania dodatkowe :  
      a) umiejętność pracy w zespole,  
         b) wysokie umiejętności komunikacyjne,  
         c) obowiązkowość i rzetelność,  
         d) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 
         e) kreatywność i odporność na stres. 
  
5. Termin realizacji zamówienia : 
od momentu podpisania umowy cywilnoprawnej do 30.06.2013 r.  
Płatności dokonywane będą w zależności od dostępności środków w ramach dofinansowania. 
 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania 
się z Wykonawcami jest  Arleta Biegańska tel: 605 28 11 22 
 
7. Sposób przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 1 
 
8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny: 
Przy wyborze Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami: 
cena -80% 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe  – 20 % 
 
9.Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę 
Formularz ofertowy należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem: 

Oferta na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji psychologa w projekcie 
 pt. „Przedszkolaki na start”. 
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10. Miejsce oraz termin składania ofert 
- Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty, 
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Kawęczyn - 62 -704 Kawęczyn 48 
sekretariat (pokój nr 1) do dnia 08 luty 2013 r. do godz. 11:00. 
- Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w 
Kawęczynie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi 
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu kryteriów, otrzyma 
najwyższą ilość punktów. Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z 
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, zostanie wybrana  
osoba, która zaoferowała niższą kwotę wynagrodzenia. 
      
 
11. Załączniki: 
Formularz ofertowy 
                                                                                                                 Wójt Gminy Kawęczyn  
                                                                                                            /-/   Jan Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


