
ZAPYTANIE O OFERTĘ

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofeĄ na rcalizację usługi szkoleniowej dla

uczestników dwóch mobilności międzynarodowych projektu 2020-1-pL0l-KA102_079867 z
funduszy PO WER, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w okresie od 18.04.202t do

15.05.2021r.

Zapylanie ofertowe wrv z dokumentacją towarzyszącą stanowi załącznik do niniejszego

maila.

oferty należy składaó na adres e-mail: metalowka@eszl ostroleka.edu.pl

do dnia 23.12.2020 r., godz.10:00.

Zpowńaniem,

Dyrektor Szkoły
Tadeusz olszewski
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Ostrołęka, dn. 16.12.2020r.

ZAPYTANIE OF,ERTOWE
dotyczące realizacji usługi szkoleniowej

I. Zamawiający.
Miasto Ostrołęka Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1r07-400 Ostrołękao
NIP: 75821 Ę002 (Nabywca)
ZesPÓN Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07 -410 Ostrołęka (Odbiorca)

il. Opis przedmiotu zamówienia

l. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa szkoleniowa - w ramach proj ektu nr 2o20-1-PL0 1 _KAl 02-07 9867, pt.
,,EurosPecjaliŚci z Ostrołęki....." realizowanego w ramach Programu poWER
sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

2. §zczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony zostńw Załączniku nr 1 do
n in i ej szego Zapytania.

3. WYkonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całośó zamówienia, gdyż
zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi byó zrealaowane w
całości.

ilI. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: 18.01.2020-30.04.202tr., w tym w szczególności:

I grupa szkoleniowa: l8.01.202l - 17.04.202l
II grupa szkoleniowa: 18.01.202l -30.04.202l

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta z zńącznikami winna być sporządzona na określonym przęz zamawiającego
formularzu ofertowym lub zgodnie ztreścią odpowiedniego formularza dołączonego do
zapytania.

2. Oferta winna bYĆ sporządzonaw jęryku polskim, napisana na komputerzelub innątrwałą,
czytelną techniką.

Oferta musi bYĆ Podpisana przez osobę upowaznioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie Ęestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składaó:

Projekt Pt. ,,EurosPecjaliŚci z Ostrołęki we Wloszech" o numerze 2020-1-pL0l-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków EuroPejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach Projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kztałcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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a. w siedzibie Zamawiającego:
Zespół §zkó-ł Zawodowych nr 1 im. Józef7 Psarskiego w ostrołęce,ul, 1 1 Listo paćla 20, 07 -410 bst.ołę*a opisując ko;;; j"u ponizej :

:r::;k:;:,:f: ;:W.:.q, 
; ;**n projektu nr 2020-1-pior_rar 02-079867 pt.

b. lub przesyłaódrogą mailową nu uĘ,_
2,Termin składania or".t upły*u ińłrr.rr.2020 no godz. 12:00.3' otwarcie ofert nastąpi w dniu 23_12.2020. o goa".,t;''' .,, Sekretariac ie ZSZ.
W. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

' lilT"ffi&;IT";n'"ŁH"ftT:wienia w PLN .yfro]o, i słownie. cenę zamówienia
zapytania. 

'- ^vrrrrglqlz'u Ul§floWylrl stanowiącYm Załącznik nr z do niniejszego

' ;T:#:T,"::- Wykonawcę musi zawierućwszystkie koszĘ wykonania przedmiofu,;;';ffi :;y"#:i::il:,::§T-".,T,:::ł::,;:;xl*n:,;;;-",umowyi

wL opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowa tprzywyborze oferty
1. Of.rty zostaną ocenione za pomoaą systemu punktokryterium: cena _ 100% DJ§t'tItu PunKtowego, zgodnie z poniższym

o dPowi e 
jn io mn i ej szą l i.ru ó ount u* fi?6 #':r:r:;:":łi"},r*** 

cy otrzy maj ą
r =Ę'r00, gdzie:

Cr.ł - najnizszazaoferowana cena,
Cos - Cenazaoferowana w ofercie badanej

v''L Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celuzawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

] fiffiffti::#*fi:ilfiffi,IiT"#r"fr: ry.przedłoĘofertę najkorzystn iejszą z
2. O wyborze najkor4,stniejsĘ 

""Ór"*-ą powiadomieni
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Projekt Pt' "EurosPecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-pL0l-KA1o2-o79867 

realizowany jest
ze Środków EuroPejskiego Funduszu SPo*"";;;, program op"r".y;ny wieaza eaukacla Rozwój (po WER), w

ramach Projektu 
"MiędzYnarodo'" 

'ooitno-s?edukacyjna uczniow i.orol*"nto* oraz kadry kztalceniazawodowego"' Akcji 1 Mobilnose eoutacYjnlo,.o*r"ru poWER sektor Kształcenie iszkolenia zawodowew ramach konkursu wniosków 2020,
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Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Spotecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w
ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowegoi Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w rarnach konkursu wniosków 2020.
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IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dyrektor SzkoĘ Tadeusz Olszewski, tel: 29 764-68-82, e-mail:
metalowka@zsz 1 ostroleka.edu.pl

Zńączniki:
Załączniknr 1: Opis przedmiofu zamówienią
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3: Wzór umowy.
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Zalączniknr l
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tyn]ł zamówienia: usługa szkoleniowa na potrzeby projektu pt. ,,Eurospecjatiści z
Ostrołęki.. . " o numerz e 2020 -1-PL0 1 -KAl 0 ż-07 9867 .

Lp. przedmiot zamówienia Proponowana cenal

1

Zakres szkoleń I grupa:
a) szkolenię kulturowe - 6 godzin

b) szkoleniejęzyk angielski - 30 godzin

c) szkoleniejęzyk grecki - 10 godzin

d) szkolenie pedagogiczne - 5 godzin

Wykorzystywana metodologia: symulacje i warsżaty językowe pozwalające
na oswojenie się z uĄłvaniem języka obcego w zyciu codziennym.
Termin realizacji: 1 8.01.2021 - 17.04.202l
Liczba uczęstników: 40 os,

2.

Zahes szkoleń II grupa:
a) szkolenie kulturowe - 6 godzin

b) szkoleniejęzyk angielski - 30 godzin

c) szkoleniejęzyk grecki - l0 godzin

d) szkolenie pedagogiczne - 5 godzin

Wykorzystywana metodologia: symulacje i warsźaty językowe pozwalaj ące
na oswojenie się z używaniem językaobcego w życiu codziennym.
Termin r ealizacji: 1 8.01.202 1 - 30.0 4.202l
Liczba uczestników: 40 os.

WARTOŚC BRUTTO

,............, dnia

(p o dp isy o s ó b up ow a ż ni ony c h do re pre z ent acj i)

1 
Zamawialący wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnej ceny.
Projekt Pt. ,,EurospecjaliŚci z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2O20-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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Załączniknr 2 do Zapytania ofeńowego - Ofeńa

(pieczęó Wykonawcy)
Zespół Szkół Zawodowych nr l,

im. Józefa Psarskiego w
Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20

07-410 Ostrołęka
oFERTA

Dane Wykonawcy:
Nazwa:
Adres:

Numertelefonu:... ...... E-mail:............
NIP: . REGON:
JaniZej podpisany/a, działając w imieniu inatzecz
w odpowiedzi na zapytarlie ofertowe na usługę szkoleniową w ramach projektu nr 2020-1-PL01-

KA102-079867, pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki...." realŻowanego w ramach Programu
poWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, oświadczam, że oferuję wykonanie

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawarĘmi w opisie przedmiotu zamówienia za cęnę

brutto: ..PLN, słownie złotych:......

Ponadto oświadczam, że:

l. Powierzone zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminię 18.01.2021 -
30.04.2021r.

2. Zapomńamlłem się z pĄektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej ofeĘ, do

zawarcia umowy na zawarĘch tam warunkach w miejscu i terminie :uq1zl:r.'czonym ptzęz

Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralnączęść oferty są:

l.
2.

Osoba uprawniona do kontaktów zZamawiającym:

Imię i nazwisko:
Nr tel.:

Adres e-mail:

miejscowość, data podpis za Wykonawcę

projekt pt. ,,Eurospeciatiści z ostrolęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowanY jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020,
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Załączniknr 3 do Zapytania ofertowego -wzór umowy

UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIOWEJ

zawartaw Ostrołęce, w dniu ...........r. pomiędzy:

Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1107-400 Ostrołęka, NIP: 758214200ż
(Nabywca)

Zespół Szkół Zawodołvych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07 -410 Ostrołęka (Odbiorca)

z\^t any m dalej,,Zamaw iający m",

reprezentow afly m przęz:

Dyrektor Zespołu Szkół - Pan Tadeusz Olszewski

a

[nazwa Wykonawcylzsiedzibąprzy [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], NIP [numer],
REGON [numer], KRS : [num erl, rwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanąprzez:

[imię i nazrvisko] - [stanowisko]

o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

l. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej (szkolenia językowego,

kulturowego i pedagogicznego wchodzącego w skład programu przygotowań uczestników do

wyjazdu) w ramach pĘektu ,,Eurospecjaliści z Ostrolęki......." realizowanego w ramach

Programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, nr pĄektu: 2020-1-PLO1_

KAI02-079867.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami Programu

POWER sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz zapisami umowy o dofinansowanie

projektu o numerze 2020- l -PL0 1 -KA 1 02-07 9867 .

3. Wykonawca zobowiryuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej

staranności.

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w
ramach projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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§2

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy
1, WYkonawca zobowięuje się do zrealizowania przedmiofu umowy w terminie:

18.01.2021 - 30.0 4.2021 r.

2, Dokładne miejsca i czas szkoleń zostaną uzgodnione w trakcie realizacjininiejszej umowy.
3, WYkonawca zobowiązany jest zapewnió szkolenia dta dwóch gup liczących w sumie 80

osoby, zzakresu:

e) Przygotowania kulturowego - 6 godzin

D Języka angielskiego - 30 godzin

g) Językagreckiego podstawowego - 10 godzin

h) Przygotowania pedagogicznego - 5 godzin dlakńdejgrupy.

§3

Cena i warunki płatności
1. Cena brutto: ............. PLN (słownie: .....złoĘch).
2. pov,ryższa cena obejmuje wszystkie koszty rcalizacjiprzedmiotu umowy.
3. zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury.
4, Fakfura wYstawiona Przez Wykonawcę, musi wskazywać przedmiot umowy i numer projektu.

Do faktury naleŻY dołączyó kopię podpisaneg o przez obie strony protokołu odbioru
przedmiofu umowy.

5. wykonawca zobowięuje się do przesłaniapoprawnie wystawionej faktury:
Nabywca: Miasto Ostrołęka, plac gen. JózefaBema t,07-400ostrołęka, NIP:
7582142002

Odbiorca: ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11

ListoPada 20,07,410 Ostrołęka i przesłanie na adres: Zespół Szkół Zawodorvych nr 1 im.
Józefa Psarskiego w ostrołęce, uI. 11 Listopada 20r07-410ostrołęka.
6, ZamawialącY zaPłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez
WYkonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daĘ otrzymaniaprawidłowo wystawionych
faktur zaprzeszkolenie kżdej grupy wyjazdowej . zadzieńzapłaĘ uwńasię dzień
obciązenia rachunku Zamawiającego.

Projekt pt,,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL0l-KA1o2_o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), w

ramach Projektu ,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

. 

zawodowego", Akcji 1 Mobilność 
"j;jlc;iliil"_rr:Til|offi}rr"fi:Kształcenie iszkolenia zawodowe

(
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6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaĘ ceny w przypadku wystawienia faktury

w sposób niezgodny zust 4,5 i 6.

§4

Osoby odpowiedzialne za realżację umołyy

1. Nadzór nadrcalizacją umowy sprawuje:

1.1 ze strony Zamawiającego _ Dyrektor SzkoĘ Tadeusz Olszewski, tel: 29 764-68-82
e-mail : metalowka@-sz 1 ostroleka.edu.pl
L.2zę strony Wykonawcy 1.2ze strony Wykonawcy - ...e-mail: ....

ż. Sposób konsultacji i zg}aszania uwag, strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie rea|izacji

umowy.

§5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawialącemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z prryczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości I0%o ceny określonej w §3 ust. 1,

b) za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości I0Yo ceny określonej

w §3 ust. 1.

2. Za niena|eż.yte wykonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia szkoleń wskazanych

w przedmiocie umowy orazw §2 ust. l.

3. W razie nieuregulowania ptzez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca

ma prawo żądaó zapłaĘ odsętek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.

5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody

ptzewyższające wysokośó kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpió od umowy:

a) w razię zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, ozęgo nię mozna było przewidzięó w chwili zawarcia

umowy;

Projekt pt. ,,Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL01-KA102-079867 realizowany jest

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia

zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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b) w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,

w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2 oraz w razie

nienależytego wykonywania umowy.

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia

wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez

złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku wykonania przez ZamawiĄącego prawa odstąpienia Wykonawca może żądaó

j edynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7

Zmiany w umowie

1. zmiany niniejszej umowy lvymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwe zmiany doĘczące:

2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się
przewidzieó ptzed zawarciem umowy, np. działanie siĘ wyższej, jeżeli okoliczność ta
nie była zależnaod Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.1. strony ustalają nowy

termin realizacji przedmiofu umowy.

§8
postanowienia końcowe

1. W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. wszelkie spory powstałe w zwiękll z realizacją niniejszej umowy

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

3. umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzniących egzemplarzach,

kńdej ze stron.

strony poddają

po jednym dla

ZAMA\ilIAJĄCY

Załączniki:
1. Załączniknr 1 - Opis przedmiofu zamówienia
2. Załączniknr 2 - Formularz ofeĘ Wykonawcy
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Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z Ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pl01-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach Projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.


