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Zapytanie ofertowe nr UMO/4/2018 

Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, jako 
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym w zakresie pełnienia 
funkcji opiekuna wspomagającego w ramach realizacji  projektu pt. „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: 

do dnia 19.10.2018r. 

3. Miejsce i sposób składania ofert: 
 
- Ofertę należy złożyć w jeden z wymienionych sposobów: 

3.1. przesłać na adres: Tarnowska Szkoła Wyższa, ul. Mościckiego 27 33-100 Tarnów z 
dopiskiem: dotyczy zadania pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji opiekuna 
wspomagającego w ramach projektu ,,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. przesłać drogą mailową na adres: uczelnia@tszw.edu.pl 
3.3. złożyć osobiście w Tarnowskiej Szkole Wyższej, ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów z   

dopiskiem: dotyczy zadania pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji opiekuna 
wspomagającego w ramach projektu ,,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 możliwości składania ofert wariantowych. 
      4.2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 
 
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:  85312110-3, 85312120-6  
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6.2 Kategoria ogłoszenia: usługa, usługa opieki dziennej nad dziećmi, usługa opieki dziennej nad 
dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. 
6.3Przedmiot zamówienia stanowi usługa w zakresie pełnienia roli opiekuna wspomagającego 
dzieci w ramach projektu ,,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. 
6.4 Zakres usługi w/w opiekuna dzieci obejmuje zapewnienie opieki dla uczestników projektu w 
grupach wiekowych od 6 do16 lat ( max 50 osób w grupie). 
Formy zajęć, w których będą uczestniczyły dzieci: 
- warsztaty tematyczne, 
- lekcje muzealne, 
- mini wykłady, 
- gra miejska, 
- wycieczka edukacyjna. 
 
 
7. Miejsce realizacji zamówienia: 
7.1 w trakcie przejazdu dzieci autokarem/busem na trasie  
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie, 
Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie 
Szkoła Podstawowa w Ryglicach 
 
do i z następujących instytucji tj.: 
Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 27 w Tarnowie 
Tarnowska TV ul. Norwida 18 w Tarnowie  
Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” Łosie 92 
Muzeum Okręgowe i Archiwum Diecezjalne w Tarnowie 
 
w tym: organizacja zbiórki wg listy obecności, wprowadzenie dzieci do autokaru/busa, 
wyprowadzenie dzieci z autokaru/busa, doprowadzenia na warsztaty i odprowadzenie po 
warsztatach do autobusu/busa, przekazanie dzieci rodzicom/opiekunom. 
 
7.2. w obiektach w tym: 
- wprowadzenie dzieci na teren obiektu 
Tarnowska Szkoła Wyższa ul. Mościckiego 27 w Tarnowie 
Tarnowska TV ul. Norwida 18 w Tarnowie  
Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” Łosie 92 
Muzeum Okręgowe i Archiwum Diecezjalne w Tarnowie 
 
- opieka nad dziećmi  w trakcie trwania wycieczek, warsztatów i przerw, również przerw 
obiadowych, przeprowadzenie dzieci do sal szkoleniowych zgodnie z harmonogramem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od listopada 2018r. oraz luty 2019r. - zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem zajęć ustalonym przez Zamawiającego.  
Zamówienie realizowane będzie w dni powszednie ( głownie poniedziałki, czwartki) oraz w 
soboty w godz. od 10:00 do 15:00 lub od 12:00 do 17:00. 
 
8. Warunki udziału w postepowaniu 
8.1 Wymagania stawiane Wykonawcy. Osoba składająca ofertę powinna posiadać kwalifikacje 
pedagogiczne w rozumieniu zapisów art. 9 ustawy z dnia 26.01.1986 roku Karta Nauczyciela 
(Dz. U z 2014 r. poz. 191), lub ukończony kurs pedagogiczny, względnie kurs kierowników/ 
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opiekunów wycieczek. Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań należy załączyć kserokopie 
dokumentów potwierdzających w/w kwalifikacje. 
8.2Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodną ze wzorem załącznika oferty do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z załącznikami kserokopii niezbędnych dokumentów 
potwierdzających wymagane kwalifikacje opiekunów oraz przedłożyć zaświadczenie o 
niekaralności. 
8.3 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi zgodnie z zapisami w ogłoszeniu. 
8.4Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością ogłoszenia w zamówieniu. 
8.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8.6 Szczegółowe terminy i godziny realizacji zamówienia zostaną przekazane wykonawcy na 
adres mailowy podany w formularzu oferty z wymaganiem potwierdzenia otrzymania 
informacji w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy 
8.7. Zleceniodawca dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego w wykonawcą w sprawach 
związanych z realizacja zamówienia. 
8.8 Płatność  za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewam na rachunek 
bankowy wykonawcy: …………………………………………………………..  w terminie 21 dni od daty 
wystawienia rachunku.  
8.9 W przypadku braku środków na koncie Projektu w wymaganym terminie płatności, termin 
ten ulega wydłużeniu do 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu środków. 
 
9. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
10. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić postępowanie bez podania 
przyczyny. 
 
11. Załączniki 
 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych 

 
12. Kryteria oceny ofert: 
– ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie 
oferowanej usługi, 
- zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:  80%  cena; 20% dyspozycyjność w 
dni powszednie, 
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, 
- w toku badanie i oceny ofert Zamawiający może żądać ode oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
 
 
 


