Białystok,19.01.2017
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
Zapytanie o cenę
Nawigator Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o, w związku z realizacją Projektu „Zespół Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” o nr
RPO.03.01.02-20-0124/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwraca się z prośbą o podanie jednostkowej ceny brutto za godzinę lekcyjną
przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników/czek projektu,
którymi są uczniowie/uczennice Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.
I. Zamawiający:
Nawigator Doradztwo i Szkolenia s. z o.o.
ul. Łąkowa 9/38, 15-017 Białystok
NIP: 542 318 22 41, KRS: 0000365973,
II. Przedmiot zamówienia: (kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe):
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu - uczniów Zespołu Szkół
Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce:
a) Zajęcia prowadzone będą w Liceum w grupach 5 osobowych, oraz w Gimnazjum w grupach 4
osobowych
b) zajęcia prowadzone będą w wymiarze od 10 do 48 godzin na semestr. Szczegółowa ilość godzin w
poszczególnych grupach określa poniższa tabela:
Liczba grup
Liczba godzin/grupę
Matematyka wyrównawcza LO
2016/2017
10
20-26
2017/2018
10
40-48
Matematyka (w ramach zajęć matematyczno-fizycznych) LO
2016/2017
8
10-13
2017/2018
8
20-24
Matematyka wyrównawcza -Gimnazjum
2016/2017
13
20-26
2017/2018
9
40-48
c) Zajęcia w poszczególnych grupach powinny odbywać się nie rzadziej niż w wymiarze dwóch godzin
lekcyjnych w ciągu dwóch tygodni.
d) w celu zapewnienia należytego poziomu zajęć oraz dla spełnienia częstotliwości zajęć określonych
w pkt. c, jeden nauczyciel nie może prowadzić zajęć w więcej niż 10 grupach,
e) możliwe jest złożenie oferty na prowadzenie zajęć maksymalnie w 10 grupach,

III. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny
a) Ofertę mogą składać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe –uprawnienia do
nauczania matematyki w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnm
b) ocena dokonywana będzie w oparciu o dane zawarte w prawidłowo wypełnionych i złożonych w
terminie formularzy ofertowych, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.
IV. Kryteria oceny oferty
100% cena
V. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Ofertom, które będą zawierały najniższą cenę, zostanie przyznane 100 pkt.
Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: [(cena z oferty x 100): najniższa cena]
Oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów zostaną wybrane do realizacji zdania.
VI. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 08.02.2017 do godziny 15.30:
• osobiście w biurze projektu tj. ul. Łąkowej 9/38, 15-017 Białystok,
• przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
VII. Termin realizacji umowy
1)
2)
3)
4)

Klasy III Liceum: od II.2017-IV.2017,
Klasy I- II Liceum: od II.2017-V.2018
Klasy III Gimnazjum: II 2017- V 2017
Klasy I-II Gimnazjum II.2017-V 2018

VIII. Ze składania ofert wykluczone są osoby powiązane osobowo lub organizacyjnie z Zamawiającym
IX. Dopuszcza sie składanie ofert częściowych, tj. obejmujących prowadzenie zajęć w mniejsze ilości grup niż
10.
Zapytanie o cenę dotyczy realizacji zamówienia dla maksymalnie 10 grup. Możliwe jest złożenie oferty
częściowej dotyczącej prowadzenia zajęć w mniejszej ilości grup.
Postępowanie zakończy się wyborem kilku wykonawców.
Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia ilości grup, w których oferent będzie prowadził zajęcia.
Pytania o przedmiot zamówienia:
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: malec@nawigatorszkolenia.pl lub telefoniczny pod nr tel: 602-810-787

