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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grudziądz, dnia 17.01.2012 r.

Zapytanie ofertowe 1/2012 do projektu

„Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie niebo, zawsze niech będę ja”

I. ZAMAWIAJĄCY.

Centrum Edukacji Anwisz s.c. Sz.P..................................

Niepubliczne Przedszkole

Dom Małego Skrzata ………………………..…

ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

tel. (56) 46-113-55

projekt@zawszeniechbedzieslonce.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Informujemy, iż Centrum Edukacji ANWISZ s.c. - Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata w 
Grudziądzu realizuje projekt o nazwie:,, Zawsze Niech Będzie Słońce, Zawsze Niech Będzie Niebo, 
Zawsze Niech Będę Ja” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  Nr  Projektu:  POKL/  09.01.01-04-026/10,  Program Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  IX. 
Rozwój  wykształcenia  edukacyjnych  kompetencji  w  regionach,9.1.,  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
9.1.1.  Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechnienia  edukacji  przedszkolnej,  Numer 
Konkursu: 10/POKL/9.1.1/2010 na podstawie umowy nr PRC.I.0728-2116-3-674/10 z dnia 10 grudnia 
2010 roku. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 roku - 31 grudnia 2012 roku.  Poszukujemy do 
realizacji  projektu nauczycieli  wychowania  przedszkolnego do pracy z  dziećmi  w Niepublicznym 
Przedszkolu Dom Małego Skrzata ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz.

Godziny pracy osoby zatrudnionej  w ramach projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 
14.00 - 20.00 w okresie 1.02.2012 – 30.12.2012 r. Podczas wakacji projekt przewiduje przerwy w 
realizacji  w  związku  z  tym  umowy  zawierane  z  nauczycielami  nie  będą  obejmowały  okresu  
wakacyjnego. 

 Ponadto do realizacji projektu oprócz wyżej wymienionej grupy nauczycieli poszukujemy:

- surdopedagoga - czas pracy 3 h dziennie
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- tyflopedagoga - czas pracy 3h dziennie

- pedagoga specjalnego - czas pracy 5 h dziennie

- nauczyciela wspomagającego - 6 h dziennie

- rehabilitanta ruchowego - 4 h dziennie- 

- logopedy- 4 h dziennie

- psychologa - 3 h dziennie

- terapeutę biofeedback - 3 h dziennie

- dogoterapeutę - 2 h w tygodniu

- pielęgniarkę - 6 h dziennie 

- instruktora nauki pływania -2 h w tygodniu

Zainteresowane  osoby  powinny  zgłaszać  swą  kandydaturę  za  pośrednictwem:  poczty  zwykłej, 
elektronicznej na adres: kontakt@dommalegoskrzta.pl, faksem na nr: 56 46 113 55, kuriera lub też 
osobiście na adres Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata 

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, do dnia 31.01.2012 wraz z cv i kwalifikacjami oraz 
załącznikami.

Wybór nauczyciela i specjalisty nastąpi w dniu 31.01.2012 o godzinie 18.00 a informacja zostanie 
przekazana bezpośrednio wybranemu nauczycielowi lub specjaliście.

Powyższa informacja znajduje się również na stronie projektu www.zawszeniechbedzieslonce.pl. 
Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola Iwona Majorke pod numerem telefonu 
661033138 lub 564611355 oraz adresem email: kontakt@dommalegoskrzta.pl lub lub 
info@edukacja.grudziadz.com.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty proszę składać do 31.01.2012 roku, do godz.15.00 . Oferta może zostać przesłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekt@zawszeniechbedzieslonce.pl lub 
kontakt@dommalegoskrzata.pl. Oferty, które wpłyną drogą elektroniczną lub pocztową po godzinie 
15.00 dnia 31.01.2012 r.

IV. INFORMACJE DODATKOWE.

1.Projekt obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

2.Prosimy o składanie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
oferty. Przy wyborze oferty dostarczonej faxem lub przez e-mail oferent jest zobowiązany dostarczyć 
oryginał oferty.

3.Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana.
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Biuro Projektu

Centrum Edukacji Anwisz s.c.

Niepubliczne Przedszkole

Dom Małego Skrzata

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz

Z dopiskiem: ,, Zawsze Niech Będzie Słońce, Zawsze Niech Będzie Niebo, Zawsze Niech Będę Ja” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr 
Projektu: POKL / 09.01.01-04-026/10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach,9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Numer Konkursu: 10/POKL/9.1.1/2010 na podstawie 
umowy nr PRC.I.0728-2116-3-674/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku.

4.Procedury wyboru oferty

Brane pod uwagę będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym.

5.Kryterium wyboru jest: 

a ) kwalifikacje:

• magister - 5 punktów

• licencjat - 4 punktów

• studium nauczycielskie - 3 punkty

b) doświadczenie zawodowe:

• praca z dziećmi w wieku 2,5 – 6 lat w tym z dzieckiem niepełnosprawnym – 5 punktów

• praca dziećmi wieku 2,5-6 lat – 3 punktów

• praca z dziećmi w wieku 7-9 lat – 1 punkt

c) dyspozycyjność:

• codziennie od 14.00 – 20.00 – 5 punktów

• codziennie od 15.00 – 20.00 – 4 punkty

• codziennie od 16.00 – 20.00 - 3 punkty
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• 3 dni w tygodniu 14.00 – 20.00 – 2 punkty

• 3 dni w tygodniu 14.00 – 20.00 – 1 punkt 

d) kwalifikacje dodatkowe:

• studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne (2 rodzaje) z zakresu oligofrenopedagogiki, 
terapii pedagogicznej, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki - 5 punktów

• studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne (1 rodzaj) z zakresu oligofrenopedagogiki, 
terapii pedagogicznej, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki - 4 punktów

• studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z innego zakresu niż wyżej wymienionego - 3 
punktów

• inne kursy doskonalące – 2 punkty

• inne kursy – 1 punkt

6. Informacja o wykluczeniu. 

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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;

c)   pełnieniu   funkcji   członka   organu   nadzorczego   lub   zarządzającego,   prokurenta, 
pełnomocnika;

d)   pozostawaniu 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 iub kurateli.

Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym. Wykonawca 
dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań – w załączeniu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 10/POKL/9.1.1/2010

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………..

/miejscowość i data/

 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

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

/Nazwa i adres Wykonawcy/

OFERTA

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące 

wyboru usługodawcy -
……………………………………………………………………………………………………

Centrum Edukacji ANWISZ s.c. Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata w Grudziądzu
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Do: Centrum Edukacji Anwisz s.c. 

Niepubliczne Przedszkole
Dom Małego Skrzata 
ul. Waryńskiego 104
86-300 Grudziądz
tel. (56) 46-113-55
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w ramach projektu , Zawsze Niech Będzie Niebo, Zawsze Niech Będę Ja” współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr Projektu: POKL / 09.01.01-04-
026/10

Curriculum Vitae

 kwalifikacje 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...........………………………

staż pracy……………………..…………………………………………………………………………

doświadczenie zawodowe……………………..………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

inne osiągnięcia…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

ukończone kursy  doskonalące……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w nim zawarte;

w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego;

zobowiązuję się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania 
ofertowego jako poufne.

:

………………………………………………………………………………

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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