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16.01.2012 
GMINA GŁUSZYCA 
UL. GRUNWADZKA 55 
58-340 GŁUSZYCA 
NIP 886-25-72-750 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z realizacją projektu: „Głuszyckie szkoły sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyłonienia dwóch 
Wykonawców/trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu: 

 polityki równości  
 przeciwdziałania przemocy w szkole 
 rozwiązywania konfliktów rówieśniczych   

 zgodnie z opisem w pkt. I.  
 
I. Przedmiot zapytania ofertowego 
Szkolenie jest realizowane dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy, w ramach projektu „Głuszyckie szkoły sukcesu” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie szkolenia, w zakresie: 
 
Lp. Tematyka szkolenia Wymiar 

(godziny 
szkoleniowe) 

Ilość godzin 
przypadająca na 
grupę 

Termin 
realizacji  

Miejsce realizacji 

1. „Polityka równości” 20 godz. 10 godz.  /1gr. 
2. „Przeciwdziałanie 

przemocy w szkole” 
40 godz. 20 godz. /1 gr. 

3. „Rozwiązywanie 
konfliktów 
rówieśniczych” 

40 godz. 20 godz. /1 gr 

Od 31.01.2012 
do 16.03.2012 
 

I grupa – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w 
Głuszycy Górnej, ul. 
Kłodzka 103, 58-
340 Głuszyca 
Górna; 
II grupa – Szkoła 
Podstawowa nr 2 w 
Głuszycy, ul. 
Sienkiewicza 53, 58-
340 Głuszyca 
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Powyższe szkolenia są przeprowadzane w formie stacjonarnej.  
 
W ramach realizacji umów Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia szkoleń dla dwóch 
grup: I grupa: nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej oraz II grupa: nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, w zakresie: 
a) polityki równości  
b) przeciwdziałania przemocy w szkole 
c) rozwiązywania konfliktów rówieśniczych  
 
Szkolenie opisane w ppkt. a) przewidziane jest do realizacji przez jednego prowadzącego – 20 godzin 
zajęć.  
Szkolenia opisane w ppkt. b) oraz c) przewidziane są do realizacji przez dwóch trenerów - do 
przeprowadzenia 40 godzin zajęć/1 szkolenie.  
 
Wykonawcy zobowiązani będą również do: 

 przygotowania programu zajęć w obrębie przedstawionych tematów z uwzględnieniem 
specyfiki grup;  

 dostarczenia po zakończeniu szkolenia do Zleceniodawcy 20 scenariuszy zajęć z różnych 
przedmiotów o charakterze równościowym;  

 
 
II. Oferty częściowe: możliwość składania ofert częściowych, wariantowych. 
 
III. Uczestnicy szkolenia 
Szkolenie kierowane jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy i Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Głuszycy 

 liczba grup szkoleniowych - 2 
 
IV. Miejsce realizacji  

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej , ul. Kłodzka 103, 58-340 Głuszyca Górna  
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszyca 

 
V. Forma - zajęcia grupowe 
 
 
VI. Wymagania w stosunku do Wykonawców 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe – psychologia 
2. Posiadają min. roczne doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń oraz przeprowadzili min. 1 

szkolenie w zakresie tematyki objętej zapytaniem ofertowym 
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VII. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić na druku „formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać kwoty będące kwotami brutto, co oznacza, że 
z kwot tych zostaną pokryte wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, 
ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych, należnych podatków, jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia, co może mieć 
miejsce np. w przypadku zmiany statusu Zleceniobiorcy na rynku pracy. Kwoty wymienione 
w ofercie cenowej stanowią kwoty ostateczne podane przez Oferenta, za jakie jest 
skłonny wykonać zadanie którego przedmiotem jest niniejsze zapytanie ofertowe. 

2. Pozostałe dokumenty dołączone do zapytania ofertowego (Załącznik nr 2, 3) 
3. Życiorys zawodowy trenera (Załącznik nr 4) 

 
VIII. Kryterium wyboru oferty 
Cena – 100% 
 
IX. Wybór Wykonawcy 
Zamawiający wybierze wykonawców na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszych 
ofert Zamawiający powiadomi oferentów nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od daty 
terminu końcowego składania ofert. 
 
X. Unieważnienie zapytania ofertowego 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 
1. Nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu 
2. Ceny najkorzystniejszych (na podstawie kryteriów oceny ofert) ofert będą wyższe niż 
beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. 
 
XI. Informacja dotycząca umowy – rodzaj umowy 
Z wyłonionymi w drodze niniejszego zapytania  Wykonawcami zostaną zawarte umowy – zlecenia. 
 
XII. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty                                  
w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) urzędu Miejskiego w Głuszycy: 
Urząd Miejski 
ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
lub  
drogą elektroniczną na adres e-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl   
w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Głuszyckie szkoły 
sukcesu”. W przypadku przesyłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty na adres wskazany 
powyżej.   
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Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań 
nie będą rozpatrywane. 
 
XIII. Osoby kontaktowe 
Osobą odpowiedzialną za realizację procesu ofertowego jest: 
Barbara Miszczuk – …………………………. 
tel. 74 88 66 767 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
Załącznik nr 2 – Dane oraz oświadczenie Oferenta dotyczące kwalifikacji oraz cen za godzinę zajęć 
Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych usług 
Załącznik nr 4 – Życiorys zawodowy trenera 

 
 
 
 
 
 


