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ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   Wrocław, 15.02.2019 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 
NIP:7792348879, REGON: 301012830 
 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/AR/2019  

prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku  

 

W związku z realizacją projektu „Akademia Rozwoju” (RPDS.10.02.01-0067/18), realizowanym w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 10: Edukacja, Działanie dla Osi: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy 

horyzontalne, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Inicjowania 

Rozwoju Społecznego kieruje zapytanie o przedstawienie oferty na: 

Zakup 5 miejsc na kursach dla nauczycieli/terapeutów Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie: 

lp. Kierunek  Liczba miejsc 

1. Kurs Logorytmika 1 

2. Kurs Arteterapia 1 

3. Kurs Integracja Funkcji Wykonawczych 1 

4. Kurs Growth Through Play System 2 

 

 

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDEN I/LUB KILKA SZKOLEŃ 

KOD 80510000-2 (Usługi szkolenia specjalistycznego) 
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Opis przedmiotu  zamówienia: 

I. Kurs Logorytmika – zakup miejsc dla 1 nauczyciela 

CEL: zdobycie umiejętności pracy z  dziećmi   z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu i języka przy 

wykorzystaniu technik logorytmicznych  

EFEKT: Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu podnoszącego kompetencje 

MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY : szkolenie poszerzające wiedzę logopedyczną o terapię 

logopedyczną, polegające na połączeniu muzyki z ćwiczeniami logopedycznymi, rytmiką, tańcem, i 

gimnastyką oddechową 

 

II. Kurs Arteterapia – zakup miejsc dla 1 nauczyciela 

CEL: zdobycie wiedzy o podstawach arteterapii oraz zdobycie umiejętności pracy z dziećmi przy 

wykorzystaniu technik atreterapeutycznych. 

EFEKT: Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu podnoszącego kompetencje 

MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY: budowa procesu atreterapeutycznego, podstawy różnych 

rodzajów arteterapii, metody pracy w obrębie różnych rodzajów arteterapii  

FFORMA ZAJĘĆ : zajęcia teoretyczne i warsztatowe  

 

III. Kurs Integracja Funkcji Wykonawczych  – zakup miejsc dla 1 nauczyciela 

CEL:  przygotowanie specjalistów do prowadzenia treningów funkcji wykonawczych. 

EFEKT : Uczestnicy otrzymują certyfikat z zakresu terapii Integracji Funkcji Wykonawczych. Kurs 

uprawnia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnego Programu 

Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych 

 

IV.  Kurs Growth Through Play System – zakup miejsc dla 2 nauczycieli 

CEL: zapoznanie z teorią podejścia Growth Through Play System, poznanie narzędzi wspierających 

rozwój dziecka ze spektrum autyzmu i ich rodzicami, narzędzia do diagnozy i pomiaru postępów. 

EFEKT : certyfikat uprawniający do  włączenia metody Growth Through Play do swojej pracy, 

uprawnienia do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych w podejściu GTP 
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OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) Usługa obejmuje realizację na rzecz poszczególnych osób usługi edukacyjnej w zakresie 
kursów 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4  dających kwalifikacje/kompetencje dla 
nauczyciela/terapeuty. 

2) Nabycie kwalifikacji musi zostać formalnie potwierdzone  w formie 
certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia 

3) Usługa – miejsce na kursie musi być dostępne na tyle wcześnie, by osoba zdążyła  
realizować kurs i otrzymać certyfikat/dyplom/zaświadczenie o ukończeniu max. do 
31.12.2019.  

 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia  

c) złożą odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
d) posiadają wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych)- doręczony jako załącznik do 

formularza ofertowego i/lub posiadają odpowiednie uprawnienia/licencję do 
prowadzenia szkolenia - doręczony jako załącznik do formularza ofertowego. 

e) Przygotują i dostarczą w pierwszym dniu szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do 
przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.  

f) Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewnia trenera/trenerów do 
prowadzenia zajęć , dysponujących odpowiednim wykształceniem i/lub doświadczeniem 
zawodowym w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia 
(weryfikowane na podstawie CV-załącznika do oferty). 

g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej 
przez Zamawiającego tj: listy obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy 
odbioru certyfikatów, dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych) 

h) Przedstawi szczegółowy program szkolenia (załącznik do oferty cenowej). 
i) Wykonawca wyda certyfikat/dyplom/zaświadczenie. 
j) Wykonawca zapewni catering: kawa/herbata, woda, drobne ciastka. 
k) Zamawiający zapewni sale szkoleniowe z odpowiednim wyposażeniem, spełniające 

wymogi BHP, bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – jeżeli w projekcie będą brały udział osoby niepełnosprawne 
wymagające sal bez barier architektonicznych 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W wyniku postępowania zgodnego z zasadą 
rozeznania rynku może zostać wybranych KILKU Wykonawców. 
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Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
złożyć: 
a) Formularz cenowy do oferty (stanowiące Załącznik nr 1) 
b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (stanowiące 

Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę) 
c) załączniki stanowiące integralną część oferty (CV trenera/trenerów, potwierdzenie wpisu 

do RIS i/lub dokument potwierdzający uprawnienia/licencję do prowadzenia szkolenia , 
program szkolenia. 

 
 
Kryteria wyboru oferty: 
Rozpatrywane będą oferty, które:  

- wpłyną w terminie określonym w rozeznaniu rynku 

- będą zawierały komplet załączników 

- będą zawierały cenę brutto przeszkolenia 1 osoby i łączną cenę brutto za całość 

 
 

Informacje dodatkowe: 

 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.  
2. Usługa – miejsce na kursie musi być dostępne na tyle wcześnie, by osoba zdążyła  realizować 

kurs i otrzymać certyfikat/dyplom/zaświadczenie o ukończeniu max. do 31.12.2019.  
3. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część 

oferty. 
4. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem 

merytorycznym (uwzględniając kryteria wyboru ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania 
o cenę. 

5. Niniejsze postępowanie zapytania o cenę nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

6. W sprawach związanych z zapytaniem o cenę proszę kontaktować się z Zamawiającym pod 
nr  tel. 794 587 136. Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą 
poczty elektronicznej (e-mail: d.karkocha@firs.org.pl ), przy czym dla udokumentowania 
zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest 
forma pisemna. 

7. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Oferty w wersji papierowej i/lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do Biura 

Projektu Zamawiającego: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław, oraz na adres 
d.karkocha@firs.org.pl do dnia 20.02.2019 roku  do godz. 12.00 (decyduje data i godzina 
wpływu). 

9. Okres związania ofertą: 30 dni. 
10. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
11. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

mailto:d.karkocha@firs.org.pl
mailto:d.karkocha@firs.org.pl
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12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na 
każdym etapie bez podania przyczyny. 

13. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w 
umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 
niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu realizacji umowy,  
b. zabezpieczenia i kar umownych.  

14. Informacja o Zapytaniu o cenę została opublikowana na stronie www.firs.org.pl 
 

 
 

……………………………………………… 

(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę 

Miejscowość ............................, dnia ............................... 2019 r. 

 

…………………………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu: Akademia Rozwoju” nr: 

RPDS.10.02.01-0067/18 w ramach Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zakup 5 miejsc na kursach dla nauczycieli/terapeutów Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie 

KOD CPV- 80500000-9 (Usługi szkoleniowe), 80510000-2 (Usługi szkolenia specjalistycznego) 

 

1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 

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

......................................................................................... 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 
Numer rachunku bankowego: 
....................................................................................................................................................... 
 

DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDEN I/LUB KILKA KURSÓW 

 
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 
 
Część 1: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części  

Kurs 1 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Logorytmika  1 
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Część 2: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 2 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Arteterapia  1 

 

Część 3: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 3 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 

Liczba uczestników 

Integracja Funkcji 

Wykonawczych 
 

1 

 
 
Część 4: Proszę wypełnić, jeśli oferent deklaruje złożenie oferty w ramach części 

Kurs 4 
Kwota brutto za całość 

kursu dla 1 uczestnika 
Liczba uczestników 

Kwota łącznie brutto 

Growth Through Play 

System 

 
2 

 

 

 

1. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu 
zamówienia w poszczególnych jego częściach, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i 
podatki. 

 

 

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

  (pieczęć i czytelny podpis osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik nr 2 do Zapytania o cenę                               Miejscowość…………………., data…………………2019r. 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
........................................................................................ 
......................................................................................... 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 

 

Oświadczam, iż: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

5. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub odpowiednie uprawnienia/licencję 

do prowadzenia szkolenia 

6. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie 

objętym przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę 

rozliczał/a się* na podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić]. 

7. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 

Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

które było następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność; 

8. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od 

podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

9. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości 

10. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której 

upływa termin składania ofert. 

11. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na 

zasadach określonych w Zapytaniu o cenę. 

12. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania o cenę i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

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

(pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


