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ZAPYTANIE O CENĘ – szacowanie wartości zamówienia 

 
W związku z realizacją projektu Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO, Nr projektu: 

RPZP.08.01.00-32-K006/19 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej świadczonych w interesie ogólnym, zwracamy się z 

zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 
Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki 

specjalnej, spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z późn. zm.) dla 6 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu 

Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO ul. Jana Pawła II 61A, 74-202 Bielice w ramach realizacji 

w/w projektu.  

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Studia podyplomowe 2-semestralne dla 6 osób na kierunku: pedagogika specjalna 
2. Termin realizacji usługi: rok akademicki 2020/2021 (dwa semestry) w systemie 

weekendowym. 

3. Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty wykonujące zadania publicznych lub 

niepublicznych szkół wyższych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia 

działalności w zakresie przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie                                                

z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 

zm.) oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych na kierunku 

pedagogika specjalna. 

4. Wykonawca musi oświadczyć, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności                              

w zakresie przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami Ustawy                          

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z 

późn. zm.) oraz być uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku 

określonym w części postępowania, do której składa ofertę oraz iż prowadzi studia 

podyplomowe w tym zakresie oraz przedstawić ramowe programy kształcenia dla tego 

kierunku i specjalności. 

5. Wykonawca oświadczy, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

mailto:twp@twp.szczecin.pl
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1. Wykonawca gwarantuje realizację zajęć w ośrodku odległym nie więcej niż 50 km od granic 
Gminy Bielice. 

2.  Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia faktury VAT. W przypadku braku 
środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po 
wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego Ustawa         
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843).Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz 
na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl   

4. Kryterium wyboru – 100% cena. 
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 
6. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac                   

i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 
7. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. Cena zawiera 

wszelkie opłaty tj. czesne, dyplom, wpisowe, legitymacja. 
 
V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zapytania o cenę. 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku);  

 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione, 

 Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. 
 

 
VI.  Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w roku akademickim 2020/2021. 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub 

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin do dnia 07.07.2020 

r.do 10:00. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części 

– zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ....................................................................... 

Przystępując do zapytania o cenę na przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki 

specjalnej, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki                         

iSzkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z późn. zm.) dla 6 nauczycieli zatrudnionych                     

w Przedszkolu Niepublicznym TWP w Szczecinie ZIARENKO ul. Jana Pawła II 61A 74-202 Bielice                        

w ramach realizacji projektu pn. Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO Nr projektu: 

RPZP.08.01.00-32-K006/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej świadczonych w interesie ogólnym realizowanym przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, oferuję wykonanie zamówienia 

na następujących warunkach: 

 JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie jednostkowej: 

a) dla jednego nauczyciela/nauczycielki ……………………………………………………..PLN netto, łącznie za  

6 miejsc x cena jednostkowa   =………………………………………………………..PLN,               

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..……………………) 

b) dla jednego nauczyciela/nauczycielki ……………………………………………………..PLN brutto, łącznie za 

6 miejsc x cena jednostkowa   =………………………………………………………..PLN,               

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..……………………) 

 

2. oferujemy prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku uczelni w: 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, kod pocztowy) 

2. Oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności. 

3. Oświadczam/y, że posiadam/y wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 

........................................................ 

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 


