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Tarnów, dn. 15.10.2018 

 

Zapytanie ofertowe  

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, jako 
Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania  
i przeprowadzenia zajęć w ramach realizacji  projektu pn. „Młody odkrywca z gałązką 
tarniny-opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących 
rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku 
pracy”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 

1. Zamawiający – Beneficjent 
Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Ignacego Mościckiego 27 33-100 Tarnów woj. małopolskie  

NIP: 869-183-12-21 Tytuł projektu: „Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie 
programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”. 
2. Termin składania ofert: 
Od dnia 15.10.2018 r. do dnia 26.10.2018 r. do godz. 16:00- liczy się data wpływu.  
3.Miejsce i sposób składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów poniżej: 

3.1. przesłać na adres: Tarnowska Szkoła Wyższa, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów,  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na zakresie przygotowanie i przeprowadzenie 
zajęć pn. ,,Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów kształcenia  
i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych  
i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”. 

3.2. złożyć osobiście w Tarnowskiej Szkole Wyższej: ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów,  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy zadania usługa w zakresie przygotowania  
i przeprowadzenia zajęć pn. ,,Młody odkrywca z gałązką tarniny-opracowanie programów 
kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy”, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 16:00 

4. Informacja o składaniu ofert częściowych i wariantowych: 
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.       
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.    
5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Magdalena Osiak 
nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 14 657 10 55 wew.12 
6. Opis przedmiotu zamówienia: 
6.1 Kod CPV zamówienia:  63514000-5 
6.2 Kategoria ogłoszenia: Usługi świadczone przez przewodników turystycznych 
6.3 Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia zajęć w ramach Modułu I ,,Czym możemy 
zauroczyć turystę’’ . Moduł realizowany będzie w dwóch edycjach. 
6.4 Terminy zajęć będą wynikały ze szczegółowego harmonogramu zajęć. Zamawiający 
zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram zajęć, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  
z Wykonawcą. Wykonawca bez zgody koordynatora projektu nie będzie mógł zmienić 
harmonogramu zajęć. Zmiana harmonogramu będzie dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą 
koordynatora projektu i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed  zaplanowanym  
w harmonogramie zajęć ich terminem. 
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7. Miejsce realizacji zamówienia: 
 
- Wybrane obiekty muzealne na terenie Tarnowa. 
 
8. Termin realizacji zamówienia:  
od 17 listopada 2018r.do 31.03.2020.r. - zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć 
ustalonym przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane będzie w dni powszednie oraz w 
soboty w godz. od 10:00 do 15:00 lub od 12:00 do 17:00. 
 
9. Warunki udziału w postepowaniu 
9.1 Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1. Wykonają usługę osobiście, 
2. Posiadają wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne lub minimum dwa lata 
doświadczenia w dziedzinie, w której prowadzone będą zajęcia.  
3.Posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
4.Posiadają wiedzę i umiejętności do wykonania usługi, zgodne z tematyką zajęć, w tym 
umiejętności obsługi komputera, projektora i tablicy interaktywnej, 
9.2 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z warunkami określonymi w 
ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
9.3 Płatność  za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie rachunku 
wystawionego przez Wykonawcę, przelewam na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 
dni od daty złożenia rachunku.  
9.4 W przypadku braku środków na koncie Projektu w wymaganym terminie płatności, termin 
ten ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu środków. 
10. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić postępowanie bez podania 
przyczyny. 
11. Wymagania dotyczące przygotowania oferty.  
11.1.Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania oraz powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.  
11.2.Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać podpisana przez Wykonawcę.   
11.3.Do formularza ofertowego należy załączyć:  
- Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do wykonania usługi 
(Załącznik nr 2 );  
- Oświadczenie o niekaralności (Załącznik nr 3)  
- CV/życiorys zawodowy wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje do 
prowadzeni zajęć (Załącznik nr 4) 
11.4.Przedłożone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje, tak aby można było 
jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu.  
11.5.Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach.   
11.6.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  
12. Załączniki 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do wykonania 
usługi  
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności 
Załącznik nr 3 Wzór CV/Życiorysu zawodowego 
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13. Kryteria oceny ofert: 
13.1. ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie 
oferowanej usługi, 
13.2. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium - cena 100%. Wykonawca 
zostanie wybrany poprzez porównanie cenowe całości zamówienia i wybranie 
najkorzystniejszej oferty.  
13.3. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 
13.4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
13.5 zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów w tej samej dziedzinie szkoleń. 


