
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI 
PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY – Gmina – Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do skladania ofert 
w przetargu pisemnym na realizacje zamówienia pn.

Przeprowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  dla  uczniów  Szkół  Podstawowych  i

Gimnazjalnych  z  terenu  Mista  Płocka  w  ramach  projektu  pn.:  „Wyrównanie

szans  edukacyjnych  uczniów  poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwijające

kompetencje  kluczowe  –  Moja  przyszłość”  współfinansowany  ze  środków  Unii

Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program  Operacyjny

Kapitał Ludzki,  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans

edukacyjnych  uczniów z  grup  o  utrudnionym dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie

różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowe informacje  dot.  zamówienia zawierają: opis  przedmiotu zamówienia oraz

załącznik nr 1 – wzór umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, załącznik

nr 2 – części i organizacja pracy, dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl

I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2015 r.

II.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  ofert  częściowych  (zgodnie

z Załącznikiem Nr 2 Części i ogranizacja pracy).

III.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  wymagane

kwalifikacje do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Części

i ogranizacja pracy).

IV. Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do

ewidencji  działalności  gospodarczej,  potwierdzający  dopuszczenie  wykonawcy  do

obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem składania ofert, (jeśli dotyczy)
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2. Pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  podpisujących  ofertę,  jeżeli  nie  wynika  to

bezpośrednio z załączonych dokumentów, (jeśli dotyczy)

3. Formularz oferty – Załącznik Nr 3,

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie  usług wraz z informacjami  na  temat ich  kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie  do

dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4,

V. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od

ul. Zduńskiej 3) – do dnia 14.10.2014 r. do godz. 11.00

Ofertę  należy umieścić  w zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  na Zamawiającego oraz

oznaczyć:

Oferta: 

Przeprowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  dla  uczniów  Szkół  Podstawowych  i

Gimnazjalnych  z  terenu  Mista  Płocka  w  ramach  projektu  pn.:  „Wyrównanie

szans  edukacyjnych  uczniów  poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwijające

kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” 

VI. Kryterium ocey ofert – najniższa cena

VII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Edyta Matczak e-mail: edyta.matczak@plock.eu tel. 24 3661136, Agnieszka Olenderek

email:  agnieszk.olenderek@plock.eu tel.  24  3671769  –  w  zakresie  przedmiotu

zamówienia

-  Magdalena  Kucharska  –  Wydział  Zamówień  Publicznych  email:

magdalena.kucharska@plock.eu, tel. 24 3671461

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1  - wzór umowy zlecenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia,

Załącznik Nr 2  -  Części i ogranizacja pracy,

Załącznik Nr 3  - Formularz oferty,

Załącznik Nr 4  -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

      Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych

       Dagmara Bednarska

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mailto:magdalena.kucharska@plock.eu
mailto:agnieszk.olenderek@plock.eu
mailto:edyta.matczak@plock.eu

