
            
            Ostróda, 14.06.2016r. 
Kraina Bajek Sp. z o. o. 
ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda 
tel.  600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 
dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu 

dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, z języka 
angielskiego, języka niemieckiego, robotyki i tanecznych  

w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”  
I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
Kraina Bajek Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda, tel. 600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu w okresie  
od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych dla grupy dzieci 
3 i 4-letnich, a także w okresie od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. zajęć  z języka angielskiego, języka 
niemieckiego, robotyki i tanecznych dla dzieci 3-6-letnich w ramach realizacji projektu „Bajkowe 
przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zajęcia odbywać się będą w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Bajek” w Ostródzie, ul. Ignacego 
Paderewskiego 1B, w dniach i godzinach dostosowanych do wymogów dzieci, poza godzinami 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, według planu opracowanego przez 
zamawiającego (beneficjenta). Wybrani wykonawcy zobowiązani będą przygotować program zajęć  
i przedstawić do akceptacji najpóźniej do 29.06.2016r. Zobowiązani będą do przeprowadzenia 
diagnozy wstępnej umiejętności dzieci, a następnie badań pokazujących postępy. Nauczyciele 
prowadzący dodatkowe zajęcia logopedyczne i z gimnastyki korekcyjnej zobowiązani będą  
do trzykrotnego dokonania diagnozy postępów każdego dziecka objętego wsparciem (VII 2016,  
I 2017, VI 2017). Pomiar ostateczny nastąpi do 4 tygodni od zakończenia wsparcia. Natomiast 
nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, robotyki i zajęcia 
taneczne zobowiązani będą przeprowadzić diagnozę postępów każdego dziecka objętego wsparciem 
trzykrotnie w trakcie każdego roku szkolnego (VII 2016, I 2017, VI 2017, IX 2017, I 2018, VI 2018). 
Pomiar ostateczny nastąpi do 4 tygodni od zakończenia wsparcia. Podczas zajęć dodatkowych nowe 
treści wprowadzane będą 15 minut, a 45 minut trwać będzie zabawa pod kierunkiem nauczyciela. Do 
obowiązków wyłonionych Wykonawców należeć będzie także prowadzenie dokumentacji: dziennika 
zajęć, kart pracy.  
CPV: 80310000-0 Usługi edukacyjne 
 
Zajęcia realizowane w ramach projektu „Bajkowe przedszkole”: 

a) zajęcia logopedyczne – wsparcie dla dzieci mających problemy z wymową. Wykonawca 
zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań przesiewowych, a następnie do prowadzenia 
indywidualnej terapii z każdym zdiagnozowanym dzieckiem 3 lub 4-letnim wymagającym 
wsparcia, w zależności od rodzaju i wielkości deficytów  w zakresie wymowy. Prowadzić 
będzie także grupowe zajęcia profilaktyczne (2x15 minut w grupach 3 i 4-latków). Razem do 
realizacji 714 godzin wsparcia (42 godziny zajęć grupowych i 672 godziny terapii 
indywidualnej) w okresie od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. Wymagania stawiane oferentowi: 
ukończone studia kierunkowe lub podyplomowe z logopedii z przygotowaniem 
pedagogicznym. 

b) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – zajęcia dla dzieci z wadami postawy w grupach 3 i 4-



latków, prowadzone w wymiarze 2h/tygodniowo, z czego 1h/zajęć tygodniowo prowadzona 
będzie na basenie. Razem do realizacji 168 godzin zajęć, z czego 84 h zajęć na basenie  
w okresie od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. Wymagania stawiane wykonawcy: wykształcenie 
wyższe, studia kierunkowe AWF lub podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej, minimum 2-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Doświadczenie należy 
potwierdzić poprzez zaświadczenie z dotychczasowego miejsca, w którym oferent prowadził 
zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

c) zajęcia nauki języka angielskiego – zajęcia nauki podstaw języka poprzez zabawę 
realizowane dwa razy w tygodniu po 1 godzinie w czterech grupach przedszkolnych. Każda  
z grup będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Razem do realizacji 640 
godzin zajęć w okresie od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. Wymagania stawiane oferentowi: 
wykształcenie wyższe, minimum kurs FCE, doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka 
angielskiego. Doświadczenie należy potwierdzić poprzez zaświadczenie z dotychczasowego 
miejsca, w którym oferent prowadził zajęcia z języka angielskiego. 

d) zajęcia nauki języka niemieckiego – zajęcia nauki podstaw języka poprzez zabawę 
realizowane jeden raz w tygodniu po 1 godzinie w czterech grupach przedszkolnych. Każda  
z grup będzie miała zajęcia jeden raz w tygodniu po 1 godzinie. Razem do realizacji 320 
godzin zajęć w okresie od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. Wymagania stawiane oferentowi: 
wykształcenie wyższe, minimum kurs z języka niemieckiego, doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć z języka niemieckiego. Doświadczenie należy potwierdzić poprzez zaświadczenie  
z dotychczasowego miejsca, w którym oferent prowadził zajęcia z języka niemieckiego. 

e) zajęcia z robotyki – zajęcia ukierunkowane na rozwój inicjatywności i kreatywności dzieci, 
polegające na tworzeniu różnych konstrukcji z klocków edukacyjnych. Zajęcia prowadzone  
będą poprzez zabawę jeden raz w tygodniu po 1 godzinie w czterech grupach 
przedszkolnych. Każda z grup będzie miała zajęcia jeden raz w tygodniu po  
1 godzinie. Razem do realizacji 320 godzin zajęć w okresie od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. 
Wymagania stawiane oferentowi: wykształcenie wyższe informatyczne, doświadczenie  
w prowadzeniu zajęć z robotyki. Doświadczenie należy potwierdzić poprzez zaświadczenie  
z dotychczasowego miejsca, w którym oferent prowadził zajęcia z robotyki. 

f) zajęcia taneczne – zajęcia umuzykalniające mające na celu kształcenie dyscypliny 
rytmicznej, uwrażliwianie na różne elementy muzyki, tańca. Podczas zajęć dzieci nabywać 
będą umiejętności taneczne przez różnorodne formy pracy: zabawy ruchowe z muzyką, 
ćwiczenie układów tanecznych, zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające dzieci na podstawowe 
elementy muzyki. Zajęcia prowadzone  będą poprzez zabawę jeden raz w tygodniu po 1 
godzinie w czterech grupach przedszkolnych. Każda z grup będzie miała zajęcia jeden raz w 
tygodniu po 1 godzinie. Razem do realizacji 320 godzin zajęć w okresie od 1.07.2016r. do 
31.05.2018r. Wymagania stawiane oferentowi:  wykształcenie minimum średnie,  
doświadczenie w  prowadzeniu podobnych zajęć z dziećmi w przedszkolu. Doświadczenie 
należy potwierdzić poprzez zaświadczenie z dotychczasowego miejsca, w którym oferent 
prowadził zajęcia taneczne. 

 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

 zajęcia logopedyczne – od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. 

 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. 

 zajęcia z języka angielskiego - od 1.07.2016r. do 31.05.2018r.  

 zajęcia z języka niemieckiego - od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. 

 zajęcia z robotyki - od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. 

 zajęcia taneczne - od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne i prawne, które spełniają wymogi  
w zakresie kwalifikacji i doświadczenia oraz nie są powiązane kapitałowo lub osobowo  
z zamawiającym (beneficjentem). Definicja powiązania kapitałowego zawarta jest w pkt. VIIII oraz 
załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu 
załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta musi: 
- zawierać dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy  



w przypadku osoby fizycznej lub pełną nazwę firmy z nr NIP i REGON, adres, numer telefonu i adres 
mailowy w przypadku osoby prawnej), 
- posiadać datę i miejsce sporządzenia, 
- zostać podpisana przez oferenta, 
- zawierać kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych do 
prowadzenia danego typu zajęć, 
- zawierać zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia (o ile dotyczy), 
- zawierać cenę brutto za 1 godzinę prowadzonych zajęć (zaoferowana cena powinna zawierać 
wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć – koszt dojazdu, koszt prowadzenia zajęć, koszty 
obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS i US, w tym także ewentualne koszty pracodawcy  
w przypadku, gdy ich odprowadzenie będzie wymagane). 
Oferent musi również załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  
z zamawiającym (beneficjentem). 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Biuro Projektu „Bajkowe przedszkole”, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 14-100 Ostróda, 
do dnia: 23.06.2016 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu) 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  dnia  24.06.2016r. O wyniku  i wyborze najkorzystniejszej oferty 
oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez informację na stronie internetowej 
www.krainabajek.eu     

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
 
VI.  KRYTERIA OCENY OFERTY 
Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych – kwalifikacje 
osób przewidzianych do prowadzenia danego typu zajęć oraz kompletność dokumentacji – dane 
określone w pkt.IV. Oferty, które nie będą spełniać będą wymogów określonych w pkt. IV zostaną 
odrzucone (nie dotyczy adresu mailowego i numeru telefonu). 
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących 
kryteriów: Cena - 100%. Ocena zostanie dokonana według wzoru – cena najniższa/ cenę badaną x 
100. 
  
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz przez 
umieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej www.krainabajek.eu  
  
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym 
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta (zamawiającego) czynności związane 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 
POSTĘPOWANIA 
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
Wzór formularza ofertowego. 
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

http://www.krainabajek.eu/
http://www.krainabajek.eu/


 
 
         Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2016 
 
 

……………………………dnia………… 
 

FORMULARZ OFERTY nr 1/2016 
dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu 

dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, z języka 
angielskiego, języka niemieckiego, robotyki i tanecznych  

w ramach projektu pt. „Bajkowe przedszkole”  
 

I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) 
Kraina Bajek Sp. z o. o. 
ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 
14-100 Ostróda 
tel. 600 433 050 
NIP: 521-366-04-21, REGON: 015513080 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu  
w okresie od 1.07.2016r. do 23.06.2017r. zajęć dodatkowych z gimnastyki 
korekcyjnej i zajęć logopedycznych dla grupy dzieci 3 i 4-letnich, a także w okresie 
od 1.07.2016r. do 31.05.2018r. zajęć  z języka angielskiego, z języka niemieckiego, 
robotyki i tanecznych dla dzieci 3-6-letnich w ramach realizacji projektu „Bajkowe 
przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry 
dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
CPV: 80310000-0 Usługi edukacyjne 
 
III. Forma złożenia oferty 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 
osobiście na adres: Biuro Projektu „Bajkowe przedszkole”, ul. Ignacego 
Paderewskiego 1B, 14-100 Ostróda w terminie do dnia 23.06.2016r., godz. 12.00 
(liczy się data wpływu). 
 
IV. Dane oferenta  
Imię i nazwisko oferenta / Pełna nazwa firmy wraz z nr NIP i REGON 
………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ……………………………Adres mailowy………………………………… 
 
 
 



 
V. Cena oferty: 
Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty (koszt realizacji zajęć, koszt 
dojazdu, podatek, składki ZUS w tym również ewentualne pochodne 
pracodawcy ) w przeliczeniu na 1 godzinę zajęć: 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – przeprowadzenie zajęć: 
a) zajęcia logopedyczne – cena brutto …………………PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………… 
b) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – cena brutto ………..PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………… 
c) zajęcia z języka angielskiego – cena brutto ……………PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………… 
d) zajęcia z języka niemieckiego – cena brutto …….…….PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………… 
e) zajęcia z robotyki – cena brutto …………………. PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………… 
f) zajęcia taneczne – cena brutto ………………….. PLN za 1 godzinę zajęć 

słownie ………………………………………………………………………………. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń. W/w cena brutto za 1 godzinę prowadzonych zajęć zawiera 
wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć  – koszt dojazdu, koszt 
prowadzenia zajęć, koszty obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS i US,  
w tym także ewentualne koszty pracodawcy w przypadku, gdy ich odprowadzenie 
będzie wymagane. 
 
 

Załącznikami do formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych do 
prowadzenia zajęć i zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego 
doświadczenia. 
2. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym (beneficjentem). 
 
 
 
 

 
                                                            …………………….………………….............. 
                                           (czytelny podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2016 

 

 
 

…………………………………………………. 
                Dane Oferenta 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016 w ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkole”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01.00: Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………………............. 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym 
(beneficjentem) – Kraina Bajek Sp. z o. o. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego (beneficjenta) czynności związane 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.  

 
 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

 
 

 
……………………………………… dnia …………………………….. 
 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
                                                                                            podpis Oferenta 

 
 
 


