
 
 

Turek, 16.09.2019 r. 

Turecka Izba Gospodarcza  

ul. Kaliska 47 

62-700 Turek 

NIP: 668-17-02-509 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/8.1.2/19 

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów 

gimnazjum w powiecie tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.2. Turecka Izba Gospodarcza ogłasza 

postępowanie dla zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 

następujących elementów projektu: 

Przedmiot zamówienia stanowi organizacja szkoleń dla nauczycieli pracujących w Szkole 

Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa z siedzibą w Brudzewie, w Szkole Podstawowej im. 

Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Kawęczynie, w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich z siedzibą w Malanowie oraz w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich z 

siedzibą w Kowalach Pańskich.  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Organizacja szkoleń w następujących tematach: 

- Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 5 n-li 

(SP Malanów),  

-Wykorzystanie doświadczeń w praktycznej nauce biologii – 2 n-li (SP Malanów)  

- Kreatywne i innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum - 5 n-li (SP 

Malanów), 

- Praca z uczniem o spe - 8 n-li (SP Malanów), 3 n-li (SP Kawęczyn), 3 n-li (SP Kowale Pańskie), 



 
- Kreatywne metody pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim - 8 n-li (SP Malanów), 

3 n-li (SP Kawęczyn), 2 n-li (SP Kowale Pańskie)  

- Nauka przedmiotów przyrodniczych oparta na metodzie eksperymentu - 3 n-li (SP 

Kawęczyn), 2 n-li (SP Kowale Pańskie), 2 n-li (SP Brudzew) 

 - Dziecko z ADHD w klasie szkolnej – 1 n-l (SP Brudzew) 

-  Kreatywne nauczanie fizyki - 1 n-l (SP Brudzew) 

- Wykorzystanie doświadczeń w praktycznej nauce fizyki - 1 n-l (SP Brudzew) 

 
Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) dysponuje personelem oraz zasobami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń dla 

wskazanej grupy docelowej, 

b) zgłasza gotowość do natychmiastowego świadczenia usługi, 

c) zapewni miejsce organizacji szkoleń w pobliżu szkół, 

d) zapewni materiały szkoleniowe oraz catering, 

e) zorganizuje szkolenia trwające 8h ( 1 szkolenie = 8h), które organizowane będę w 

godzinach popołudniowych, 

f) przedstawi program szkolenia odpowiadający standardom, zgodny z przepisami 

prawa i przedstawi go do konsultacji min. 1 dzień przed szkoleniem, 

g) zapewni przekazywanie informacji o terminie planowanego szkolenia min. 3 dni 

wcześniej. 

 

Dodatkowe informacje: 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wystawienia faktury VAT/rachunku po 

przeprowadzeniu każdego szkolenia.  

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

Kod CPV: Usługi szkolenia specjalistycznego - 80510000-2 

Planowany termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15.11.2019 r.  

 



 
2. Miejsce wykonania zamówienia: Szkolenia będą prowadzone na terenie powiatu 

tureckiego  

3. Warunki udziału w postępowaniu 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach. 

3. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 

następujących dokumentów: 

1. Złożenie oferty zawierającej: 

• Nazwę i adres oferenta, 

• Data wystawienia oferty, 

• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia  

• Termin ważności oferty – minimum 180 dni od terminu zakończenia naboru ofert. 

     

2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: 

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. 

• Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 



 
imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to  

5.Kryteria oceny ofert 

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów 

cena netto 90% 90 

Gwarancja odroczenia płatności 

faktury na m.in. 30 dni 
10% 10 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:          

 

 

    C min 

A n = ----------------- x 100 x 90% 

                C r 

 

C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

Punkty w ramach kryterium Gwarancja odroczenia płatności faktury  będą przyznawane wg 

następującej formuły:          

 

 

    F max 



 
A n = ----------------- x 100 x 10% 

                F r 

 

F max – maksymalne odroczenie płatności w zbiorze 

F r – odroczenie płatności oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego) lub na formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami 

wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko 

oferty   kompletne. 

 

4. Termin dostarczania ofert – 23.09.2019 r. 

5. Termin ważności oferty – minimum 180 dni od terminu zakończenia naboru ofert 

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte. 

Skuteczne złożenie oferty oznacza jej dostarczenie przed terminem składania ofert. 

Zmiany albo wycofanie oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert jest 

dopuszczalne.  

Zamawiający dokona oceny ofert. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać 

Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. 

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W 

każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. 

Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

Zamawiający bez zbędnej zwłoki powiadomi Oferentów oraz ogłosi na swojej stronie 

internetowej o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania 

wyboru Wykonawcy 



 
6. Informacja nt. zakresu wykluczenia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo 

lub kapitałowo z Turecką Izbą Gospodarczą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Tureckiej Izby Gospodarczej lub osobami wykonującymi 

w imieniu Tureckiej Izby Gospodarczej czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) 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 lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 

oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie albo 

na  formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

 

7. Warunki dokonania zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (takie jak np. warunki płatności), w 

przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. 

 



 
8. Zastrzeżenia 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Tureckiej Izby Gospodarczej do żadnego 

określonego działania: 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Tureckiej Izby 

Gospodarczej do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Tureckiej Izby 

Gospodarczej  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

Turecka Izba Gospodarcza nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z 

przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Turecka Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub 

części zapytania ofertowego 

Miejsce realizacji zamówienia, wskazana liczba uczestników projektu, objętych 

wsparciem oraz termin przeprowadzenia szkoleń uzależnione są od wyniku procesów 

rekrutacyjnych, w związku z czym podlegać mogą zmianie. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, 

posiadał aktualne dokumenty, potwierdzające dopełnienie wymienionych 

obowiązków. 

Zamawiający przewiduje możliwość naliczenia kar umownych, w przypadku 

nieprawidłowego wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

Oferta dla Tureckiej Izby Gospodarczej 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2019 r. dotyczące prowadzenia 

szkoleń dla nauczycieli, tj. Uczestników Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie 

kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w powiecie tureckim” składam niniejszą 

ofertę na wykonanie zamówienia 

 

1. Nazwa i dane adresowe Wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………………* 

Adres: …………………………………………………* 

NIP: …………………………………………………/ telefon…………………………….* 

2. Warunki oferty: 

Elementy oceny oferty Cena jednostkowa  za organizację szkolenia  

 

- Rozwijanie kompetencji kluczowych w 

zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych – 5 n-li (SP Malanów),  

 

-Wykorzystanie doświadczeń w 

praktycznej nauce biologii – 2 n-li (SP 

Malanów)  

 

 



 
- Kreatywne i innowacyjne nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych w 

gimnazjum - 5 n-li (SP Malanów), 

- Praca z uczniem o spe - 8 n-li (SP 

Malanów), 3 n-li (SP Kawęczyn), 3 n-li 

(SP Kowale Pańskie), 

 

- Kreatywne metody pracy z dzieckiem 

upośledzonym w stopniu lekkim - 8 n-li 

(SP Malanów), 3 n-li (SP Kawęczyn), 2 n-

li (SP Kowale Pańskie)  

 

- Nauka przedmiotów przyrodniczych 

oparta na metodzie eksperymentu - 3 n-

li (SP Kawęczyn), 2 n-li (SP Kowale 

Pańskie), 2 n-li (SP Brudzew) 

 

 - Dziecko z ADHD w klasie szkolnej – 1 

n-l (SP Brudzew) 

 

-  Kreatywne nauczanie fizyki - 1 n-l (SP 

Brudzew) 

 

- Wykorzystanie doświadczeń w 

praktycznej nauce fizyki - 1 n-l (SP 

Brudzew) 

Elementy oceny oferty Płatność w terminie od dnia wystawienie faktury 

(podać liczbę dni) 

Gwarancja odroczenia płatności faktury 

na min. 30 dni 

 

 



 
3. Ważność oferty: ……………… (minimum 180 dni od terminu zakończenia naboru ofert) 

4. Oświadczenia Wykonawcy: 

Ja (My) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia 

określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w 

tym zakresie. 

• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. 

• Oświadczam, iż ………………………..* (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie 

się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób 

  
 
 
Miejscowość …………………………, dnia…………………………… r.* 
        
 



 
 
 
 

_________________________________ 
                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

*dane obligatoryjne 


