
 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 01.12.2011 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26 a  
43-178 Ornontowice  
NIP 9690881619 
tel. 32 33 06 264, fax: 32 33 06 215 
www.ornontowice.pl 
 
 
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie spotkania z uczestnikami projektu  
„ Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
CPV 85 31 23 20 – 8 – Usługi doradztwa 
 
Przeprowadzenie spotkania z uczestnikami projektu „Świadome kształtowanie ścieŜki 
edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” mającego na celu 
przestawienie swojej ścieŜki edukacyjnej i zawodowej, osiągnięć i sukcesów zawodowych 
(przedstawienie uczestnikom wyników swojej pracy np. stworzonego/wykonanego projektu, 
programu, wytworzonego produktu bądź osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej) w celu 
podniesienia atrakcyjności wykształcenia matematycznego i przyrodniczego wśród młodzieŜy 
z Ornontowic w perspektywie przyszłej kariery zgodnie z celem głównym projektu.  
 
Spotkanie będzie trwało do 2 godzin i odbędzie się będą w godzinach popołudniowych.  
 
Zakres przedmiotowy spotkania: 
a. uświadomienie Uczestnikom powiązania ścieŜki edukacyjnej i swojej cięŜkiej pracy 
z rozwojem swojej kariery zawodowej. 
b.  prezentacja multimedialna na płycie CD lub DVD 
 
Forma zatrudnienia: 
Umowa o dzieło 
 
Termin wykonania zamówienia: 
Grudzień  2011 r. 
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Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumenty na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złoŜą następujące 
dokumenty: 

− Czytelnie wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1) 
− CV  z opisanym doświadczeniem 
− Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) 
− Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach (załącznik nr 3) 

 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela koordynator projektu   
Maria Świerc, telefon 32 33 06 264, e-mail: projekt@ornontowice.pl. 
 
Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferty naleŜy składać do dnia 8 grudnia 2011 r. do godziny 15:00 na adres  zamawiającego: 
Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, pokój 322, dopiskiem 
na kopercie: „V Spotkanie z młodzieŜą”. 
 
Oferty,  które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Gmina Ornontowice zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranym 
oferentem. 
 
Kryterium wyboru oferty: 
Kryterium wyboru oferty – cena 100% 
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną.  
 
Informacje dotyczące płatności: 
Zapłata za realizację zamówienia będzie uiszczona przelewem na podstawie faktury lub 
rachunku wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
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Załącznik nr 1 

Ornontowice, dnia…………… 
 

Formularz oferty  
dotycząca zamówienia poniŜej 14 000 euro 

 
1. WYKONAWCA: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

NIP……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i nr rachunku bankowego ………………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena brutto:………………………. zł/1 spotkanie 

3. Oświadczam, Ŝe zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeŜeń. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

a. CV  z opisanym doświadczeniem 

b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

c. Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach 

 
 
 
 ……………………………… 
          podpis 



 
 
 
 

 Projekt „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Załącznik nr 2 

Ornontowice, dnia…………… 

  

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 

 

Ja, niŜej podpisana/y …………………………………………. deklaruję udział w projekcie 
pt. „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy 
Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach 
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako osoba prowadząca spotkanie 
z młodzieŜą. 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
                     podpis 
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Załącznik nr 3 

 
Oświadczenie 

o zatrudnieniu w innych projektach 
 

Ja, niŜej podpisana/y oświadczam, Ŝe: 
1. jestem zatrudniona/y w jednostce samorządu terytorialnego/samorządowej jednostce 

budŜetowej (moje wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych). 
 

� tak    � nie 
 
 Jeśli  tak, proszę podać nazwę i adres instytucji oraz dni tygodnia i godzin pracy: 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

2. Jestem zaangaŜowana/y w realizację zadań w innym projekcie/innych projektach 
finansowanym/ch w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub w ramach 
innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 

  
� tak    � nie 

Jeśli tak, proszę wypełnić poniŜsze informacje: 
a). Nazwa projektu ………………………………………………………………………… 

Okres realizacji projektu………………………………………………………………... 
Nazwa działania ………………………………………………………………………... 
Nazwa poddziałania ……………………………………………………………………. 
Nazwa programu operacyjnego…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
Nazwa i adres instytucji realizującej projekt …………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
Rodzaj umowy wykonywanej w ramach projektu ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
Stanowisko wykonywane w ramach projektu ………………………………………….. 
dni oraz godziny, w których wykonywana jest praca…………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 

b). Nazwa projektu ………………………………………………………………………… 
Okres realizacji projektu………………………………………………………………... 
Nazwa działania ………………………………………………………………………... 
Nazwa poddziałania ……………………………………………………………………. 
Nazwa programu operacyjnego…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
Nazwa i adres instytucji realizującej projekt …………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
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Rodzaj umowy wykonywanej w ramach projektu ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
Stanowisko wykonywane w ramach projektu ………………………………………….. 
dni oraz godziny, w których wykonywana jest praca…………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 
Ponadto oświadczam, Ŝe: 

•••• Będę w stanie efektywnie wykonać powierzoną mi pracę jako osoba prowadząca 
spotkanie z młodzieŜą w ramach projektu „ Świadome kształtowanie ścieŜki 
edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ z gminy Ornontowice” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

•••• Zobowiązuję się do prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań w ramach projektu 
„ Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ 
z gminy Ornontowice” oraz pozostałych umów wykonywanych przeze mnie 
w ramach innych projektów. 

•••• Zobowiązuję się przed wypłatą wynagrodzenia za zadania wykonywane w projekcie 
„ Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzieŜ 
z gminy Ornontowice” do okazania prowadzonej przeze mnie ewidencji godzin 
pracy w ramach projektu. 

•••• Zobowiązuję się niezwłocznie do poinformowania Gminy Ornontowice o wszelkich 
zmianach związanych z moją sytuacją zawodową, mających wpływ na realizację 
powierzonych zadań w ramach projektu. 

 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
 miejscowość, data           czytelny podpis 
 


