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ZAPYTANIE CENOWE

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Wilków zaprasza do składania 
ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

1. Zamawiający: Gmina Wilków
2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia na temat „Dzieci z zespołem FAS w 
środowisku  szkolnym” dla 17 nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Wilkowie w ramach 
projektu  „Zamiast…”,  realizowanego  w  ramach   rządowego  programu  pod  nazwą: 
„Bezpieczna  i  Przyjazna  Szkoła  –  projekty  upowszechniające  i  wzmacniające  wybrane 
działania  bezpiecznej  szkoły,  w  szczególności  projekty  edukacyjne  w  gimnazjach”, 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Kryterium wyboru ofert: 100% cena
4. Kod CPV: 80000000-4 
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w

uzasadnionych przypadkach, a także odwołania oraz zakończenia postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

c) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 7 dni po przedłożeniu przez niego 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po wykonaniu poszczególnych zadań.
d)  Wszystkie  podane ceny w ofercie  powinny być  cenami  brutto  uwzględniającymi  koszt 
transportu  do  miejsca  realizacji  oraz  innych  opłat  związanych  z  realizacją  zadań.
e)  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  na  poszczególne 
zadania.
f) Ilość godzin: 10 dydaktycznych
g) Zajęcia odbędą się w Hotelu Sandra w Karpaczu w dniu 26.10.2013 r.
6.  Sposób  przygotowania  ofert:  Ofertę  należy  przygotować  w  języku  polskim,  czytelnie. 
Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać 
„Zamiast…” lub wysłać na adres  unia@wilków.pl w tytule maila wpisując  zorganizowanie 
wyjazdów szkolnych w ramach projektu „Zamiast…”.
7. Miejsce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź 
wysłać  na  adres  unia@wilkow.pl.  Termin  składania  ofert  do 22.10.2013 r..  W przypadku 
składania  ofert  przez  firmę  kurierską  bądź  pocztową  liczy  się  data  wpływu  do 
Zamawiającego.  Do  oferty  należy  załączyć  program  szkolenia  podpisany  przez  osoby 
prowadzące.  W przypadku złożenia jednej oferty przez dwie osoby (pedagog i psycholog) 
umowy zostaną zawarte na każde z wymienionych zadań.
8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 23.10.2013 r.
9. Specyfikacja zamówienia
10. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Iwona Gibulska, tel. 77/419-51-
92.,  Małgorzata  Jagieła,  tel.  77/419-51-92Osoba  do kontaktów w sprawach  technicznych: 
Tomasz Kin, tel. 77/495-514 wew. 23. 
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LP Nazwa zadania Cena brutto
1 Dzieci z zespołem FAS w środowisku szkolnym – 

aspekt pedagogiczny
2 Dzieci z zespołem FAS w środowisku szkolnym – 

aspekt psychologiczny


