
 

 

 

 

 
Projekt „Akcja edukacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

 

 
Kraków, dnia 10.03.2014 

 

ZAPYTANIE CENOWE 
 
 

W związku z realizacją przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych projektu „Akcja edukacja” w ramach 
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie 
różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 
1. Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania i przeprowadzenia "Konsultacji z doradcą edukacyjno - 

zawodowym" dla uczniów trzech szkół gimnazjalnych z powiatu zawierciańskiego. 
Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) wynosi 4 godziny na osobę, ilość osób: 98; 
 

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Włodowice, Irządze, Goleniowy, kwiecień – czerwiec 2014; wrzesień – 
listopad 2014; 

 
3. Kryteria jakościowe zamówienia: 

niezbędne: 

 posiadanie uprawnień doradcy zawodowego; 

 doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa dla młodzieży do lat 18 (minimum 20 
godz. doradztwa w ciągu ostatnich 5 lat), wiedza na temat możliwości wyboru drogi kształcenia 
młodzieży; umiejętność przeprowadzenia jak i analizy testów zainteresowań/predyspozycji 
zawodowych osób; 

 dyspozycyjność w godzinach 14.30 – 18.00 od poniedziałku do piątku, 8.00 – 15.00 w sobotę; 

 cena brutto za godzinę; 
pożądane: 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów; 

 umiejętność pracy z młodzieżą 

 łatwość w przekazywaniu wiedzy; 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria. 
 
Dopuszcza się zamówienia częściowe (prowadzenie 1 edycji szkolenia). 
 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: Oferta, CV 
 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 
Pani Małgorzata Ptak, tel. 012 631 57 31 
adres e-mail: m.ptak@fwie.pl 
 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 2014 – 03 – 31 godz. 15:00 
 

7. Ofertę można: 

 dostarczyć osobiście na adres: ul. Czysta 17 / 4, 31 – 121 Kraków 

 przesłać pocztą (kurierem) na adres: ul. Czysta 17 / 4, 31 – 121 Kraków z dopiskiem: Oferta 
prowadzenia konsultacji doradczych dla młodzieży 

 przesłać e-mailem na adres: m.ptak@fwie.pl 
 

8. Załączniki: 

 wzór oferty  
 

 
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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…………………………….. 

(miejscowość, data) 
 
……………………………………….. 
(Nazwa wykonawcy) 
 
 
 
………………………………………... 
(Adres wykonawcy) 
 
 
 

Fundacja Wspierania 
 Inicjatyw Ekologicznych 

ul. Czysta 17/4 
31-121 Kraków 

fax. 12631 57 31 

 
 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na Zapytanie cenowe na „Konsultacje z doradcą edukacyjno - zawodowym” dla 
potrzeb realizacji projektu „Akcja edukacja”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję przeprowadzenie zajęć zgodnie z zapytaniem 
cenowym. 
 

1. Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę konsultacji indywidualnych ................................ zł. 

Ilość przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego dla młodzieży w ostatnich                    

5 latach ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu cenowym. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim 

zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu                   

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
 
 
  

…................................. 
(podpis trenera) 

 

 


