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Publiczne Przedszkole Nr 2                                                              Lwówek Śląski, 2014-08-05 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
tel: 75 782 47 21 

Zapytanie ofertowe 

na prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego  

w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim 
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym  

w trybie zapytania ofertowego na  prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego. 

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest nauka języka angielskiego dzieci w wieku 3-5 lat w Publicznym 

Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim.  

II. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego: 

Lektor języka angielskiego będzie odpowiedzialny za: 

1. Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego 5 razy w tygodniu po 15 minut dla wszystkich dzieci, 

w każdym z 6-ciu oddziałów przedszkolnych. 

2. Przedstawienie programu zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

3. Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacja usługi obejmuje okres od 08.09.2014r. do 30.06.2015r. za wyjątkiem ferii zimowych oraz 

przerw świątecznych. 

III. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim, ul. Partyzantów 10, 59-600 Lwówek Śląski (administracja 

przedszkola) do dnia 12.08.2014r. do godziny 12:00.  

Oferta niekompletna i oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

IV. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty: 

1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę sprzedaży (netto i brutto): 

1) podana cena musi obejmować koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem wszystkich 

opłat i podatków (np. koszty dojazdu); 

2) cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

3) cena podana przez Wykonawcę, za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

2. Płatność, za zrealizowane zajęcia w danym miesiącu, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania 

rachunku lub faktury. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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2. Dysponują kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, zdolną do wykonania 

zamówienia. 

3. Posiadają niezbędne zaplecze dydaktyczne i techniczne. 

4. Przeprowadzą, w okresie od 01.09.2014r. do 05.09.2014r., nieodpłatne zajęcia umożliwiające 

obserwację ich przebiegu przez Dyrektora przedszkola i przedstawicieli rodziców, w celu podjęcia 

ostatecznej decyzji wyłaniającej wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto, przy jednoczesnym spełnianiu 

wszystkich warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.  

VII. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien załączyć do składanej oferty:  

1. Oferta wykonawcy (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).  

3. Dokument potwierdzający wykształcenie, kwalifikacje w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki 

stosowanej, bądź zaświadczenie, które potwierdza, iż wykonawca jest w trakcie nabywania tychże 

kwalifikacji. 

4. Oświadczenie o dotychczasowej praktyce zawodowej w zakresie przedmiotu zamówienia. 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:  

Sprawę prowadzi starszy referent Anna Gluza i udziela wszelkich informacji pod numerem telefonu  

75 782-47-21 oraz adresem e-mail: a.gluza.ppnr2@onet.pl 

VIII. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest 

bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego. 

IX. Pozostałe postanowienia i informacje: 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do nie zawierania Umowy po obserwacji zajęć nieodpłatnych, 

jeżeli ich poziom i jakość nie będą spełniały oczekiwań Dyrektora przedszkola i rodziców. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu 

Wykonawcy. 

3. Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji. 

                                                                                             

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).  
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Załącznik nr 1 
………………………….. 

nazwa Wykonawcy 
 
……………………………….  

adres 
………………………… 
      NIP, REGON 
 
…………………….    Publiczne Przedszkole Nr 2 

  nr konta bankowego   w Lwówku Śląskim 
         ul. Partyzantów 10 
……………………….      59-600 Lwówek Śląskim 
     tel. fax, e-mail 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na: prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w 

Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia od dnia 08.09.2014r. do 30.06.2015r. : 

…………. zł brutto (słownie zł…………… ……………….……….…….) 

tj. ………. zł  netto (słownie zł…………………………….………….….) + …….% VAT 

 

 1 dzień zajęć (15 min.) 5 dni zajęć (15 min.) 
-1 tydzień 

 
Stawka dla jednego oddziału przedszkolnego 
 

  

 
Stawka dla 6-ciu oddziałów przedszkolnych 
 

  

 
 
2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. 
3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym  

i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
5. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

 
 
 
 
 
………………….       …………………………. 
     (miejscowość, data 
           ( pieczątka i podpis  
                       Wykonawcy lub upoważnionych) 
 
(pieczęć Zamawiającego)            
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Załącznik nr 2 

 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na prowadzenie zajęć nauki języka 

angielskiego w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim od września 2014 roku do czerwca 

2015 roku 

– ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam i przyjmuję warunki ubiegania się o 

zamówienie publiczne, określone w punkcie V ppkt 1-4 zapytania ofertowego z dnia 05.08.2014r. 

 

 

……………………………………… dnia …………………………….. 

 

…………………………………………….. 

                                                                                                     podpis Wykonawcy 

 

 

 
 


