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ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do 

których  nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych w Gminie Rzekuń wprowadzonym Zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Rzekuń z 

dnia 8 sierpnia  2011 r.  na wybór  oferty celem przeprowadzenia szkolenia  z  zakresu równości 

kobiet i mężczyzn dla nauczycieli i opiekunów mających pracować w punktach przedszkolnych na 

temat stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji przedszkolnej- grudzień 2011 (8h) w rozumieniu 

Kodeksu  Cywilnego  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej,  tj.  umowy  zlecenia  w  projekcie 

pt:,,Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający   Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń                                                 

zaprasza do złożenia ofert na:

1.Przedmiot zamówienia   przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości kobiet i mężczyzn dla 
nauczycieli i opiekunów mających pracować w punktach przedszkolnych na temat stereotypów płci 
i ich zwalczania w edukacji przedszkolnej  w projekcie pt.,,Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń"

2.Wymagania w stosunku do trenera.
• wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń,

•  opracowanie podczas szkolenia 10 scenariuszy zajęć

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia wymagań aplikujący złoży: 
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w 
przypadku kontynuacji zatrudnienia),
- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni 
praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- podpisana klauzulę o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 926 ze zm.)"
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- dodatkowo można złożyć list motywacyjny, referencje, rekomendacje, kopie dokumentów.

4.Termin realizacji zamówienia-grudzień 2011 r.

5.Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu, 
ul. Kościuszki 33, 
 07-411 Rzekuń,
 pokój 20
do 25.11.2011 r.  do godziny 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie z opisem 
,,Szkolenia z zakresu równości kobiet i mężczyzn w -POKL”

6.Termin otwarcia ofert 25.11.2011 r. godz. 10.15

7.Warunki płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po zakończeniu szkolenia 
zgodnie z terminem określonym w umowie. 

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Chełstowska-Wierzba, 
tel: 29 76 17 301 wew. 149 meil:rzekun@rzekun.pl

9.Sposób przygotowania oferty:ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 
polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy 
2) adres wykonawcy
3)oczekiwane wynagrodzenie brutto:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
•Oczekiwane wynagrodzenie brutto za 1 godzinę zajęć z dzieć- 60% 
•Wykształcenie – 10% 
•Doświadczenie zawodowe- 30% 
 Sposób oceny ofert
-oferty ocenione zostaną zgodnie z zasadą 1% = 1pkt.
-wykonanie usługi szkolenia zostanie zlecone Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10.Unieważnienie zapytania ofertowego
           Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu 
2. Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż 

beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. 

 
                                                                             Wójt

                                                                                                        Stanisław Godzina
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