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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu jest realizatorem  projektu                             

nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 „ Mogę więcej” w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „Procedurami Udzielania Zamówieo Publicznych,  

których wartośd nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO” 

wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. z późniejszymi zmianami Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie 

Przedmieście 58, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem 

poniższych wymagao: 

1.  Przedmiot zamówienia : Prowadzenie zajęd: Obsługa maszyn i urządzeo biurowych –  Warsztaty -  

54 godz. 

2.  Miejsce i termin realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Krakowskie 
Przedmieście 58, 98-200 Sieradz;  

termin: od października2011r. do czerwca 2012r. i od października 2012r. do czerwca 2013r. 

3. Kryteria zamówienia: 

niezbędne: nauczyciel mianowany lub dyplomowany, z minimum 7-letnim stażem pracy                         

z uczniami z upośledzeniem umysłowym, posiadający kwalifikacje  do prowadzenia zajęd                         

z przedmiotów zawodowych, ukooczone studia magisterskie lub podyplomowe z zakresu 

oligofrenopedagogiki lub pedagogiki specjalnej, posiadający umiejętnośd posługiwania                           

się narzędziami diagnostycznymi badającymi poziom wiedzy i umiejętności uczniów                                 

w przedmiotowym zakresie, znający zasady, metody, formy pracy  pedagogiki specjalnej. 

pożądane: - harmonogram ww. zajęd winien byd uzgodniony z dyrektorem szkoły, zajęcia powinny 

odbywad się w dniach nauki szkolnej oraz powinny byd dostosowane do planu zajęd szkolnych, 

planu pracy internatu oraz planu lekcji uczestnika zajęd i jego indywidualnych możliwości 

rozwojowych. 
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Wykonawcy,  w oparciu o wszystkie kryteria.  

 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:   

- Oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Dyrektor SOSW w Sieradzu    Iwona Górka , tel. 43 822 45 63 , adres email. specsier@pro.onet.pl, 

fax:  43 822 00 87 

6. Ofertę należy przekazad w terminie do dnia: 03.10.2011r.godzina: 10.00 

7. Ofertę można: 

a) dostarczyd osobiście do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                       

w  Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58; 

b)  przesład e-mailem na adres: specsier@pro.onet.pl; 

d)  przesład faxem na nr : 43 822 00 87; 

8. Ofertę należy sporządzid w formie pisemnej w języku polskim. 

  

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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     OFERTA 

 

Imię i Nazwisko Oferenta …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta ; numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( pełna nazwa zajęd) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

w ( miejsce realizacji zajęd) : 

................................................................................................................................................................... 

czas realizacji: ........................................................................................................................................... 

Oferuję cenę jednostkową brutto za 1 godzinę ( 45 min.) - .......................................... zł. 

 ( słownie złotych: .................................................................................................................) 

w łącznej ilości: ................................................... godzin. 

 

 Oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje wynikające z przepisów o systemie oświaty 

i rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli oraz pożądane wymienione  w zapytaniu 

ofertowym. 

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych, toczy się / nie toczy się wobec mnie postępowanie karne*. 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich 

żadnych zastrzeżeo. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie. 

  

…………………….., dn. ……………………..                   

............................................      

(podpis oferenta) 
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* niepotrzebne skreślid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


