
 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 4/05/2022/EFS 
 
 
Debrzno, dnia 30.05.2022 r.  
 
1.Informacje podstawowe: 
 

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający/Nabywca” – należy 
przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Człuchowskiej.  

2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to 
rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.  

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku 
polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.  
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  
6. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem 

ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.  
7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: Zamówienie będzie finansowane ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja 
Przedszkolna.  

 
 
2. Zamawiający/Nabywca: 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej  
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
NIP: 843-161-36-22 
REGON: 361649815  
tel. (59) 83 35 930  
tel. kom. 881 918 121 
adres strony internetowej: www.lgdzc.pl 
adres e-mail: biuro@lgdzc.pl  
 
 
3. Cel zamówienia: 
 
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usługi przeprowadzenia w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego (OWP) cyklu warsztatów z zakresu umiejętności 
wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do 
placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Człuchów.  
 
 

http://www.lgdzc.pl/
mailto:biuro@lgdzc.pl


 
4. Przedmiot zamówienia: 
 
Kod CPV:  80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia cyklu szkoleń/warsztatów  
z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do placówek przedszkolnych w następujących miejscowościach:  
 
1) Barkowo, Punkt Przedszkolny w Barkowie przy Szkole Podstawowej im. 
Mariana Rejewskiego w Stołcznie, Barkowo 20, 77-300 Człuchów: 
 

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne),   
 

2) Stołczno, Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Stołcznie,  
Stołczno 1, 77-300 Człuchów: 
 

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne),  
 

3) Polnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy, Polnica 72, 77-300 
Człuchów: 
  

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne),  
 

4) Rychnowy, Szkoła Podstawowa w Rychnowach, Rychnowy 5, 77-300 
Człuchów:  
 

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne),  
 

5) Wierzchowo Dworzec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu, 
ul. Szkolna 16, 77-300 Człuchów:  
 

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne),  
 

6) Ględowo, Przedszkole Samorządowe w Ględowie, ul. Kwiatowa 23, Ględowo, 
77-300 Człuchów:  
 

• Termin realizacji: do 31 grudnia 2022 r. (2 spotkania po 2 godziny 
lekcyjne).  

 
 
Warsztaty skierowane są do rodziców/opiekunów dzieci, którzy chcą: 
-  pogłębić relacje z dziećmi,  
- nabyć umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, 
- zdobyć wiedzę nt. metod wzmacniania wartości dziecka,  
- wymienić doświadczenia i kształtować więzi oparte na wzajemnym szacunku.  



 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić spotkania w formie mini-wykładów z elementami 
warsztatów (prowadzonych metodami warsztatowymi tj. praca na przykładach, 
stymulacje, ćwiczenia, scenki, analiza doświadczeń, dyskusja). 
 
 
Zakres warsztatów powinien obejmować m.in.:  
- o granicach dziecka i dorosłego,  
- jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi 
emocjami,  
- jak zachęcać dziecko do współpracy,  
- czym można zastąpić kary, 
- jak wspólnie rozwiązywać problemy, 
- jak wspierać samodzielność dziecka, 
- jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości.  
 
Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego Wykonawcy, który 
zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.  
 
W przypadku, gdy do przeprowadzenia warsztatów są niezbędne materiały 
dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych, skryptów, własnych opracowań, 
Wykonawca sporządza je we własnym zakresie w wersji elektronicznej  
i przesyła do wydruku Zleceniodawcy.  
 
Wyżej wymienione materiały dydaktyczne, Wykonawca prześle w terminie nie 
krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.  
 
 
5. Termin realizacji zamówienia:  
 
Termin realizacji zamówienia zostanie określony wraz z harmonogramem warsztatów 
w ciągu 5 dni od dnia wyboru Wykonawcy.  
 
 
6. Warunki płatności: 
 
Płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.  
 
 
7. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy: 
 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i nadesłać do dnia 3 czerwca 2022 r. do 
godziny 10:00.  
Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej, na 
ponumerowanych stronach, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub 
osobiście; decyduje data wpływu na adres:  
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26,  
77-310 Debrzno w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie  



w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) cyklu warsztatów z zakresu 
umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy 
Człuchów” - lub na adres biuro@lgdzc.pl, gdzie w tytule wiadomości powinien być 
zapis „Oferta na przeprowadzenie w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) 
cyklu warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych znajdujących się na 
terenie Gminy Człuchów”.  
 
 
1) Oferta musi zawierać następujące elementy:  
 
Oferta powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:  
 
⎯ pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,  
 
⎯ cenę netto i brutto usługi,  
 
⎯ specyfikację obejmująca: agendę, zakres warsztatów wraz ze szczegółowym 
opisem.  
 
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. opracowaniem 
materiałów dydaktycznych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów 
oraz kosztów związanych z dojazdem do miejsc docelowych, w których 
przeprowadzane będą zajęcia.  
 
2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących kwalifikacji  
i doświadczenia zawodowego.  
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,  
 
 
3) Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje np. 
certyfikaty, zaświadczenia lub oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).  
 
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji.  
 
Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. 
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty.  
 
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
 



8. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:  
 
 
I. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
najniższa cena.  
 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, której cena za usługę będzie 
najniższa spośród wszystkich złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w 
przedmiocie zamówienia.  
 
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania).  
 
Cenę jednostkową i wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania 
wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 
9. Dodatkowe informacje: 
 
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę 

składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. 
4. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert. 
5. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
 z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco 
niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę 
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz  
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie 
będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie. 
8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i poinformuje o nich oferentów mailowo 
lub telefonicznie.  

10. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą 
w złotych polskich.  

11. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę rachunku/faktury maksymalnie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury.  

12. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania 
przez Zamawiającego transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą 



się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez 

Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na 
skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów 
poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub 
zaniechaniami. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków 
podpisanej umowy. 

15. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów 
oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów 
przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami  
w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, 
zgodnie z programem pomocowym, z którego udzielone zostało wsparcie  
w projekcie. 

 
 
10. Osoba upoważniona do kontaktu:  
 
Monika Kobak 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. (59) 833 59 30  
tel. kom. 881 918 121 
email: biuro@lgdzc.pl   
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