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Łódź, 21.08.2018r. 

 

Zapytanie ofertowe 
 
Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na 

potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach 

Poddziałania IX.2.1  Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
I. Zamawiający: 
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) 
ul. Brauna 5 
91-745 Łódź 
 
 
II. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług: 
 
 

1. Podnoszenie kompetencji informatycznych: nauka podstaw obsługi komputera, 
programów komputerowych, wykorzystywania komputerów do uzyskiwania , oceny, 
przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do 
porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem 
Internetu.  
 
Zakres usługi - 20 godz./mies. od 29 sierpnia 2018r. do końca listopada 2018r. 
 

 

III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu 
O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające  poniższe 
warunki: 

 
 
a) wykształcenie wyższe lub średnie oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, 
b) kreatywność, otwartość, komunikatywność 
c) doświadczenie w pracy z dziećmi 

 

 

IV. Termin związania ofertą: 
Umowa będzie zawarta od 29 sierpnia 2018r. do końca listopada 2018r. 
 
V. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć  informację w zakresie 

wysokości stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o 
potracenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych) 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
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VI.  Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul. Brauna 5, 91-745 Łódź w formie 
papierowej w terminie do 28 sierpnia 2018r do godz. 12.00 

 
 
VII. Termin i miejsce otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 28.08.2018r. o godz. 15.00. 
2. Zamawiający drogą mailową zawiadomi oferentów o wyborze najlepszych ofert. 

 
 

 
VIII. Kryteria oceny ofert 
1. Kryterium wyboru oferty stanowi: 

a) Kwalifikacje zawodowe – 30% 
b) Cena brutto za godzinę (60 min.) – 30% 
c) Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą - 20% 
d) Dodatkowe kursy w zakresie terapii z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych- 20% 

 
 

2. Sposób przyznawania punktacji 
 

 Ad VIII 1 a) wykształcenie 30 pkt 
 
Ad VIII 1 b) 
C= C min/ Cof x 100 pkt x 30% 
Cmin – cena najtańszej oferty brutto 
Cof - cena badanej oferty brutto 
 
Ad VIII 1 c) 
2-3 lata -10 pkt 
4 lata i powyżej -20 pkt 
 
Ad VIII 1 d) 
1 kurs – 10 pkt 
2 i więcej - 20 pkt 
 

 
 

3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. 
 
 
IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Koordynator projektu ze strony Świetlicy– s. Kinga Adamiak 
tel. 505 595 882 
e-mail: lodz1@cmw.waw.pl 
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 (imię i nazwisko) 
 
……………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 
………………………………………………. 
(tel. kontaktowy) 
 
………………………………………………. 
(e-mail kontaktowy) 

 

 

 

 

Biuro projektu 

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki 

(Siostry Salezjanki) 

ul. Brauna 5 

91-745 Łódź 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do realizacji zajęć w ramach projektu 

„ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1Usługi społeczne i 

zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- oświadczam, iż jestem 

zainteresowana podjęciem współpracy w Podnoszeniu kompetencji informatycznych. 

 

Proponowana przeze mnie stawka wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć wynosi 

………… zł/brutto za godzinę (słownie:………………………………………..zł/brutto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, ……….         …………………… 
                (czytelny podpis) 

 

 

 

 
 

 

Załączniki do oferty: 
a) CV 
b) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień 

 

 

 


