
Czerwonak, 10.10.2016 r. 
 

Dot. 
Wniosek o dofinansowanie projektu: 
„Bądź bezpieczny i prospołeczny” 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Gmina Czerwonak, z siedzibą w Czerwonaku ul. Źródlana 39 obecnie realizuje projekt „Bądź 
bezpieczny i prospołeczny” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna +. W ramach projektu 
przewidziano: zakup pomocy dydaktycznych,  przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli z zakresu 
budowanie zachowań prospołecznych i umiejętności komunikacyjnych (w wymiarze 20 h/szkołę) w 
Gminie Czerwonak (4 szkoły). 

W celu dokładnego rozeznania rynku zwracam się z prośbą o przedstawienie wstępnej 
oferty cenowej na: zakup materiałów merytorycznych i multimedialnych: dot. strategii 
bezpieczeństwa w szkołach  i pracy metodą projektu, przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 80 
h, dla 4 szkół. 

1. Termin składania ofert: do godz. 12:00, do 17 października 2016 r. 

2. Forma składania ofert: 

- osobiście - do biura projektu: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku, 
ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak 
- za pośrednictwem poczty – na adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w 

Czerwonaku, ul. Leśna 8, 62-004 Czerwonak 
- elektronicznej (skanu) –na adres e-mailowy: sapo@post.pl 

2. Termin realizacji zamówienia: październik – grudzień 2016 r. 

3. Kryterium wyboru:  
- cena 100% 
 
4. Inne: 
1.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania wstępnych 
ofert. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny 
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które 
przesłały oferty w ustalonym terminie. Jeśli osoba, której oferta została wybrana, uchyli się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 …………….…………..………………………………….    ………………………………….…                   
(imię i nazwisko/nazwa i adres Wykonawcy)                                                                              (miejscowość, data) 

 
 

 



 
 
 
 
………………………………………… 
            Dane Oferenta 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Czerwonak 
ul. Źródlana 39 
62-004 Czerwonak 

 
 

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia _________________ podmiot: 

______________________________________________ z siedzibą w ____________________ 

deklaruję wykonanie poniższej usługi  zgodnie z wyceną podaną w poniższej tabeli: 

 
 

L.p. 
 

Kategoria wydatków 

Jednostka 
miary 

 

Cena netto  
zł 

 
VAT 

…......% 
 

zł 

 
Wartość brutto 

 
 

zł 

1. Przeprowadzenie szkoleń     

2. 

Zakup materiałów 
merytorycznych i 
multimedialnych: dot.  
strategii bezpieczeństwa w 
szkole i pracy metodą 
projektu  

    

 
 
 
 
 
………………………………………                                                                      dnia …………………………….. 
        Podpis oferenta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY 

 
Ja niżej podpisany(a) ________________________________________ reprezentując 

___________________________________________________ oświadczam, że: 

 

- posiadam wykształcenie  wymagane do przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z  zakresu 

budowanie zachowań prospołecznych i umiejętności komunikacyjnych dla 4 grup (20 h 

godzin/szkoła; z wykorzystaniem materiałów merytorycznych i multimedialnych: dot. pakietu 

„Strategii bezpieczeństwa” */ w szkole i pakietu „Praca metodą projektu” **/ zestaw na grupę). 

- posiadam minimum 2 letnie doświadczenie w przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z  zakresu 

budowanie zachowań prospołecznych i umiejętności z wykorzystaniem materiałów merytorycznych 

i multimedialnych 

- posiadam doświadczenie w szkoleniach dla nauczycieli z wykorzystaniem w pracy dydaktycznej 

metodą projektu. 

 

 
 
 
………………………………………                                                                      dnia …………………………….. 
     Podpis oferenta  
 
 

 
*Zbiór kilkuset dokumentów w wersji elektronicznej który kompleksowo wspiera szkołę podstawową w 
obszarach związanych z bezpieczeństwem oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i 
społecznym uczniów: materiały dla grona pedagogicznego, materiały do zajęć profilaktycznych i 
interwencyjnych z uczniami i rodzicami, profesjonalne narzędzia diagnostyczne oraz program terapeutyczny 
do prowadzenia zajęć wychowawczych, wywiadówek z rodzicami oraz zajęć terapeutycznych z zakresu 
socjoterapii i psychoedukacji. Pakiet zawiera również materiały  drukowane: plakaty dla szkoły, ulotki dla 
rodziców. W pakiecie są materiały które wspierają szkołę w radzeniu sobie z problemami występującymi 
powszechnie w szkole: przemoc i agresja, problemy emocjonalne i uzależnienia. 
** Pakiet multimedialny dla szkół podstawowych do pracy z uczniami z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej. 
Dostosowany do pracy grupowej, dostępny w formie online i offline, zawierający ćwiczenia, interakcje i filmy 
multimedialne do pracy z uczniami z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.  Pakiet składa się z 12 
projektów edukacyjnych oraz dodatkowo zawiera zestaw przykładowych scenariuszy lekcji, zabaw i karty 
pracy. Program do wykorzystania na tablicy interaktywnej, komputerze lub tablecie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
- wzór umowy 

 

Umowa nr ………………………… 

uczestnictwa 4 szkół w projekcie 

„Bądź bezpieczny i prospołeczny”  

zawarta w dniu ……………………….. w Czerwonaku pomiędzy stronami: 

Gminą Czerwonak, ul. Źródlana 39, reprezentowaną przez  

Emilię Korzep – dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku,  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

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

..............................................................…………………………………………..,  

zwaną/ym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie od podpisania 

umowy do 30.12.2016 roku obowiązków usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2016 

r. w ramach projektu rządowego Bezpieczna +  pt. „Bądź bezpieczny i prospołeczny”. Do zadań 

Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy: 

1. Przeprowadzenie dla 4 szkół podstawowych w gminie Czerwonak 80h szkoleń z zakresu 

budowania zachowań prospołecznych i umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem 

materiałów merytorycznych i multimedialnych. 

2. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji odnośnie przeprowadzonych szkoleń. 

3. Dostarczenie materiałów merytorycznych i multimedialnych dot. pakietu „Strategii 

bezpieczeństwa” w szkole i pakietu „Praca metodą projektu” zestaw na grupę. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016 r.   

Niniejsze zlecenie jest realizowane w ramach projektu „Bądź bezpieczny i prospołeczny” 

realizowanego w ramach rządowego programu Bezpieczna +. 

§ 2 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie łączne w wysokości ………………………………………………… złotych brutto 

(słownie: …………………………………………………..) za realizację usługi.  

2. Kwota ustalona w § 2 ust. 1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w 

dniu …………………. . 



3. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, 

jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu 

niniejszej umowy  na podstawie przedstawionej faktury VAT w terminie 21 dni licząc od daty 

otrzymania faktury  przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze. 

6. Zamawiający wstrzyma się do czasu ustania przyczyny, płatności faktury VAT  w przypadku 

nie wywiązania się z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W 

takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

§ 3 

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów wyjazdów służbowych realizowanych w ramach 

niniejszej umowy. 

§ 4 

Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w §2 ust. 1 całkowicie wyczerpuje 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

§ 5 

Wykonawca w ramach świadczonych usług uzyskuje dostęp do informacji poufnych Zamawiającego, 

w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności powyższych informacji, uzyskanych w 

związku z wykonywaniem swoich obowiązków, nieujawnionych przez Zamawiającego do 

wiadomości publicznej. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron, z zachowaniem 

jednego miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 5 %  ( słownie: pięć procent) wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 



5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- 

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust.1  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych aż do wysokości faktycznie poniesionej 

szkody. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie spory wynikające w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 9 

Integralną część do niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                …………………………………………… 

Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
 


