
    
 

Gliwice, dnia 13.11.2018 r.   
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  

w Gliwicach 
ul. Sikornik 34 
44-100 Gliwice 

 

Zapytanie ofertowe 

 
1. Zamawiający:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach 
ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami 
tańca dla dzieci przedszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), który Miasto 
Gliwice realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim; projekt dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
TYTUŁ PROJEKTU: 

Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej gliwickich przedszkoli 
W projekcie biorą udział 4 podmioty: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 
 

2. Wymagania dodatkowe (np. atesty, sposoby dostawy, montażu, reklamacja, zwroty, 
gwarancje etc.)  
Zajęcia rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca powinny 
być tak zaplanowane, żeby podczas nich była rozbudzana wrażliwość muzyczne i estetyczną 
dzieci poprzez śpiew, muzykę, taniec. Zajęcia powinny mieć formę różnorodnych ćwiczeń  
i zabaw wpłyną dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru wyrobią 

umiejętność skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności i współdziałanie  
w grupie. Osoba prowadząca zajęcia powinna legitymować się dyplomem trenera, 
wskazującym na uprawnienie do prowadzenia tego typu zajęć oraz mieć doświadczenie  
w prowadzeniu zajęć dla dzieci przedszkolnych. 
 

3. Termin wykonania zamówienia:  
Zajęcia muszą być przeprowadzone do stycznia 2020 roku, łącznie 552 godziny zajęć dla 

wszystkich grup biorących udział w projekcie. 

Na potrzeby projektu powinien być stworzony ramowy plan zajęć. 
Łączenie w zespołach znajdują się 23 oddziały przedszkolne, dla których zajęcia miałyby 
być prowadzone w wymiarze 2 godzin miesięcznie (30 minut tygodniowo). 
 

4. Warunki płatności:  
 

a. Strony ustalają, iż za wykonanie dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę zgodnie  
ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie brutto (cena łącznie z podatkiem VAT). 

b. Zamawiający wypłaci należność przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany  
na fakturze VAT w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT. 

c. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Termin i sposób składania ofert:  
Mailowo na adres: sekretariat@zso5.gliwice.eu do 16 listopada 2018 r.  

 
Z poważaniem 
Joanna Sokołowska-Czarnecka 
zastępca Dyrektora ZSO nr 5 
w Gliwicach 

32-232-25-01  
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……………………, dnia ……………. 
 

 

………………………….. 
………………………….. 

………………………….. 

(nazwa firmy) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  

w Gliwicach 
ul. Sikornik 34 
44-122 Gliwice 

 

OFERTA WYKONANIA 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe składam swoją ofertę na zadanie pn.: 
 

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami tańca 
dla dzieci przedszkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), który 
Miasto Gliwice realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim; projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Cena oferty netto ……………………………………………………………………. 

Cena oferty brutto ……………………………………………………………………. 

Termin wykonania zamówienia:…………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

a. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia 
b. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

wymienionych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
c. w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do wykonania zamówienia  

d. przedstawiona cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie pochodne związane  
z obciążeniami, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
zawiera wszystkie pochodne od pracodawcy, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku 
w tym zakresie) i nie zostanie ona zmieniona w przypadku zmiany mojego statutu na rynku 
pracy. 

 

    

 
……………………………….. 

podpis  


