
Młochów, dn. 06.12.2019r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2019

na  prowadzenie zajęć z tańca towarzyskiego z elementami rytmiki 

w Publicznym Przedszkolu w Młochowie

I. ZAMAWIAJĄCY

     Publiczne Przedszkole w Młochowie, ul. Źródlana 3, 05-831 Młochów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z tańca towarzyskiego z elementami rytmiki

w  Publicznym  Przedszkolu  w  Młochowie  ul.  Źródlana  3  05-831  Młochów  dwa  razy

w  tygodniu  w  trzech  oddziałach.  Przewidywany  łączny  czas  zajęć  wynosi  ok.  2,5  godz.

tygodniowo w tym:

• 15 minut dla dzieci 3 - 4 – letnich, 

• 30 minut dla dzieci 5 - 6 – letnich. 

Czas zajęć i harmonogram może ulec zmianie ze względu na wiek dzieci w poszczególnych

grupach. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zamawiającego.

Nauczyciel  odpowiedzialny  będzie  za  realizację  zajęć  taneczno  –  rytmicznych  poprzez:

słuchanie i  odtwarzanie muzyki,  naukę piosenek i  wybranych elementów tańca z  zachowaniem

rytmu,  ruchu  ciała,  ekspresji  dostosowanej  wiekowo  do  grupy  przedszkolaków  z  Publicznego

Przedszkola w Młochowie.

W trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do zawarcia  z  Zamawiającym umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



• posiadają wiedzę i doświadczenie.

Oferent powinien przedstawić ofertę zawierającą następujące dane:

• nazwę  i  adres  wykonawcy,  NIP,  Regon;  a  przypadku  osób  fizycznych

nieprowadzących działalności imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL

• dane kontaktowe;

• koszt prowadzenia zajęć w ujęciu miesięcznym;

• potwierdzenie kwalifikacji zawodowych;

• dodatkowe informacje – motywacje do wyboru oferty. Zamawiający wymaga, aby w

tym  dokumencie  Wykonawca  określił  swoją  dyspozycyjność  na  wypadek

konieczności zmiany terminu prowadzenia zajęć, określił ramowy program zajęć i

możliwość zapewnienia pomocy dydaktycznych.

Składając ofertę  Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) innym Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu

oraz na stronie internetowej w informacji o rozstrzygnięciu postępowania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta  powinna wpłynąć  do siedziby Zamawiającego do dnia  12.12.2019r.  do godz.  12.00.

Dopuszcza się następujące formy złożenia ofert:

• osobiście poprzez złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego z oznaczeniem: Oferta na

prowadzenie zajęć z tańca towarzyskiego z elementami rytmiki,

• przesłanie listem poleconym za pośrednictwem poczty ( decyduje data dostarczenia listu

do siedziby przedszkola ), 

• elektronicznie poprzez wysłanie oferty na adres mailowy:  przedszkolemlochow@wp.pl

w  tytule  maila  należy  podać:  Oferta  na  prowadzenie  zajęć  z  tańca  towarzyskiego

z elementami rytmiki 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie 7 dni od daty ich złożenia.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Termin związania ofertą ustala się na 14 dni.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

7. Dane kontaktowe pracownika upoważnionego do kontaktu z Wykonawcami: Teresa Guzek tel.22

729 90 19

VI. OCENA OFERT

mailto:przedszkolemlochow@wp.pl


Oferty,  które  nie  będą  zawierały  informacji  wymaganych  w pkt.  IV lub  do  których  nie  będą

załączone dokumenty, wymienione w pkt. IV nie będą rozpatrywane.    

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny zaoferowanej przez prowadzącego.

Dodatkowym kryterium oceny oferty będzie  dyspozycyjność  prowadzącego,  możliwość  zmiany

terminu prowadzenia zajęć oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych.

W  przypadku  złożenia  ofert  o  takiej  samej  cenie  Zamawiający  wezwie  do  złożenia  ofert

dodatkowych.  Oferenci  składając  oferty nie  mogą zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  

w ofertach pierwotnych.

VII. ROSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za

pośrednictwem  e-maila  oraz  zamieści  odpowiednią  informację  na  stronie  internetowej.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli:

1) nie  zostanie  złożona  żadna  oferta  lub  cena  oferty  najkorzystniejszej  przekroczy  kwotę

środków  przeznaczonych  na  realizację  zamówienia,  a  Zamawiający  nie  będzie  mógł

zwiększyć tej kwoty,

2) wybrany wykonawca odstąpi  od podpisania  umowy a Zamawiający nie  dokona wyboru

spośród kolejnych ofert,

3) w innym uzasadnionym przypadku.

VIII. Zawarcie umowy

Wykonawca  przystąpi  do  zawarcia  umowy w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego.  Jeśli

Wykonawca nie zawrze umowy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym i nie uzgodni

kolejnego terminu,  Zamawiający będzie  miał  prawo do odstąpienia od zawarcia  umowy z  tym

Wykonawcą i do wybrania kolejnej oferty.

Treść  umowy  zostanie  uzgodniona  z  wybranym  Wykonawcą.  Umowa  będzie  zawierała

postanowienia, o których mowa w pkt. II

 


