
Gmina Sadowne Sadowne 25.08.2014r. 
ul. Kościuszki 3 
07 - 140 Sadowne 
tel. 025 - 675-32-51 
fax 025 - 675-33-08 
email: inwestycje@sadowne.pl 

    

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.) 

 

Gmina Sadowne zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych z języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 

doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach Projektu systemowego „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 

- Moja przyszłość” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013, Poddziałanie 9.1.2 w : 

- Gimnazjum im. Bł. Edwarda Grzymały w Sadownem 

- Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem 

-  Szkole Podstawowej w Grabinach 

 

Zakres: 
1) przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka obcego, przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, doradztwa edukacyjno – zawodowego w okresach od dnia 
01.09.2014r. do dnia 30.06.2015 r. (harmonogram zajęć i ilość godzin zostanie ustalona 
wspólnie z dyrektorem danej szkoły, Gminą Sadowne i wybranym nauczycielem do 
poprowadzenia zajęć)  

2) rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć, 
3) terminowe i rzetelnego sporządzania i przedkładania sprawozdań i zestawień dotyczących 

prowadzonych zajęć,   
4) współpraca z Partnerem Projektu i wyznaczonym przez niego asystentem  koordynatora, 

dyrektorem szkoły uczestniczącej w Projekcie oraz Liderem Projektu w zakresie 
związanym z prawidłową realizacją Projektu. 

 

Oferty naleŜy przesłać na adres: Urząd Gminy w Sadownem ul. Kościuszki 3,  

07 -140 Sadowne, pokój nr 13 lub dostarczyć osobiście w terminie do 29.08.2014r.  

do godz. 1200. 

 Z powaŜaniem 

                                                                                  Wójt Gminy Sadowne 

                                                                                         Zdzisław Tracz 

 



……………………… 
……………………… 
………………………  
  

Formularz ofertowy 

Gmina Sadowne   

ul. Kościuszki 3 

07 - 140 Sadowne 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.) na:  

na przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka obcego, przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, doradztwa edukacyjno – zawodowego* w ramach Projektu systemowego 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 w : 

- Gimnazjum im. Bł. Edwarda Grzymały w Sadownem 

- Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem 

- Szkole Podstawowej w Grabinach* 

 

 

1. Oferuję przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych języka obcego, przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych, doradztwa edukacyjno – zawodowego* za kwotę 

……….. zł brutto (słownie: ……………) za kaŜdą godzinę przeprowadzonych zajęć 

2. OŚWIADCZAM, Ŝe termin wykonania zamówienia wynosi: od 01.09.2014r. do 

30.06.2015r. 

Podpisano: 

         .................................................................. 
   

        data: ................................................................... 

 
* Wybrać odpowiednie 


