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                                 Kraków, dnia 01.09.2014 

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 informacji: 

 
1. Przedmiot zapytania cenowego jest: Usługa opracowania i prowadzenia warsztatów "Warsztatów ekspresji 

kulturalnej z wykorzystaniem ICT" dla uczniów z  trzech gimnazjum z powiatu zawierciańskiego.  
Ilość dzieci biorących udział w warsztatach wynosi ok. 108 osób, będą oni podzieleni na 12 grup 
szkoleniowych (każda grupa zrealizuje 40 godz. zajęć, w tym 26 godz. w 2014 r. i 14 godz. w 2015 r.).  
Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) wynosi 480 godz.; 
 

2. Miejsce, ilość grup i termin realizacji warsztatów:  
Włodowice (4 grupy): I grupa  Warsztaty teatralne 
   II grupa  Warsztaty plastyczne 
   III grupa  Warsztaty muzyczne 
   IV grupa   Warsztaty multimedialne 
 
Irządze (5 grup):  I grupa  Warsztaty teatralne 
   II grupa  Warsztaty plastyczne 
   III grupa  Warsztaty muzyczne 
   IV grupa Warsztaty muzyczne 
   V grupa Warsztaty multimedialne 
   
Goleniowy (3 grupy) tj.  I grupa  Warsztaty teatralne 
   II grupa  Warsztaty plastyczne 
   III grupa  Warsztaty multimedialne 
 
Realizacja warsztatów dla uczniów gimnazjum musi rozpocząć się w miesiącu wrześniu 2014 r. W okresie 
wrzesień - grudzień 2014 r. każda grupa musi zrealizować 26 godz. zajęć. W 2015 r. w okresie styczeń-luty 
każda grupa musi zrealizować 14 godz. zajęć.  
Zajęcia mogą się odbywać w dniach poniedziałek - piątek godz. 14:30-18:30 oraz soboty 09:00-18:00. 
Harmonogram poszczególnych zajęć będzie ustalony po wyborze osób prowadzących zajęcia. 
 

3. Osoby prowadzące warsztaty odpowiedzialne będą za: 

 realizację zajęć z warsztatów ekspresji kulturalnej z wykorzystaniem ICT z wykorzystaniem wybranej 
formy ekspresji (tj. warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, multimedialne),  

 prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (listy obecności, dziennik zajęć); 

 przygotowanie razem z uczniami mini festiwalu w każdej ze szkół prezentującego osiągnięcia 
uczniów; 

 informowanie koordynatora dydaktycznego o postępach uczniów; 
 

4. Wymagania w stosunku do trenerów: 

 umiejętność pracy z dziećmi/uczniami w wieku gimnazjalnym;  

 przeprowadzenie co najmniej 30 godz. zajęć z podobnej tematyki; 
 

5. Oferta cenowa powinna zawierać: 

 formularz cenowy (zał. nr 1) 

 CV 
 

6. Miejsce i termin składania ofert cenowych: 
Ofertę wraz z załącznikami należy do dnia 12.09.2014 do godz. 16:00, przesłać drogą mailową na adres: 
a.plonka@fwie.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków. 
 

7. Przedstawione oferty cenowe będą porównywane w kwotach brutto. 
  

8. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych. 
 

9. Osoba do kontaktu: Anna Płonka, tel. 0 695 461 220; adres e-mail: a.plonka@fwie.pl 

mailto:m.ptak@fwie.pl


 

 

 

 

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

 

  

 

 

 
FORMULARZ Oferty cenowej 

na prowadzenia warsztatów "Warsztaty ekspresji kulturalnej z wykorzystaniem ICT"  
dla uczniów  z  trzech gimnazjum z powiatu zawierciańskiego 

 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………… Fax: ……………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………… 

NIP (o ile dotyczy) …………………………………………… REGON (o ile dotyczy): …………………………………. 

 
 Odpowiadając na zapytanie cenowe na usługę prowadzenia warsztatów "Warsztaty ekspresji 
kulturalnej z wykorzystaniem ICT" dla uczniów z  trzech gimnazjum z powiatu zawierciańskiego realizowane w 
ramach 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, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu cenowym: 
 

1. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie: 
a) Doświadczenie w pracy z dziećmi (krótka charakterystyka opisująca doświadczenie w pracy z 

dziećmi/uczniami)  ...... ................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ilość godzin zajęć przeprowadzonych w podobnej tematyce ........................................................ 

 

2. Proponowane wynagrodzenie za realizację warsztatów: 

a) Stawka godzinowa brutto (z podatkiem VAT) ………………………………………………………………………… PLN 

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Całkowite wynagrodzenie brutto  (wynagrodzenie w poz. a) * 40 h * ilość grup) …………………… PLN  

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczam że:  
a) Akceptują termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu cenowym; 
b) Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie cenowej dla potrzeb 

prawidłowej realizacji projektu "Akcja edukacja" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.); 
 

 
 
 
 

…................................. …................................. 
        (miejscowość, data)                 (podpis) 

 

 
 


