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Załącznik nr 1  

                                                                                                             do Zarządzenia dyrektora71/08/05/15    

                                                                                          Gminnego Przedszkola nr 2 „Krasnal Hałabała”  

                                                                                                                  w Koziegłowach   

 

OGŁOSZENIE 

Dyrektor  Gminnego Przedszkola nr 2 „Krasnal Hałabała” w Koziegłowach zaprasza z dniem 

21.XII.2016r.  do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: 

Prowadzenie zajęć z logopedycznych (96 godzin). OPIS: – zajęcia rozwojowe z zakresu mowy i 

słuchu kształtujące kompetencje społeczne i uczenia się u dzieci obejmujące badanie wstępne wraz z 

pracą z dzieckiem wg przyjętego indywidualnego harmonogramu; TRYB: zajęcia 1:1 w ramach 

dyżurów. Liczba uczestników: min. 30 dzieci. 

Termin składania ofert: 29.12.2016r. 

Miejsce składania ofert Gminne Przedszkole nr 2 „Krasnal Hałabała”  

os. Leśne 22, 62-028 Koziegłowy 

Forma składania ofert: 

a) w wersji elektronicznej: przedszkole102@wp.pl 

b) osobiście, pocztą lub kurierem: os. Leśne 22, 62-028 Koziegłowy 

c) faksem: 61 8127 452  

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017 

Warunki udziału w postępowaniu:  

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczone osoby lub podmioty, które posiadają następujące 

kwalifikacje i doświadczenie:  

- kwalifikacje (potwierdzenie: kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub innych dokumentów 

potwierdzających poniższe kwalifikacje) 

• studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

• studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

• ukończyła studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub 

• studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w 
zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 21 ww. rozporządzenia MEN). 

- min. 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci (oświadczenie 
zgodne ze wzorem) 
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Ww. zamówienie dotyczy realizacji działań uwzględnionych w projekcie nr RPWP.08.01.01-30-
0114/16-00  p.tyt.: „HAŁABAŁA DLA WSZYSTKICH – nowe miejsca dla dzieci w Przedszkolu Gminnym 

nr 2 w Koziegłowach” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Cena: 100%  

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie  

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z  Zarządzeniem dyrektora  nr 

71/08/05/15 Gminnego Przedszkola nr 2 „Krasnal Hałabała”  w Koziegłowach. 
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Wykonawca: 

 

 

(Imię i nazwisko/nazwa podmiotu,  

adres, PESEL LUB NIP)               

Zamawiający: 

Dyrektor  Gminnego Przedszkola nr 2 „Krasnal 
Hałabała” w Koziegłowach 

 

 

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia …………r. (imię i nazwisko osoby fizycznej lub 
pełna nazwa podmiotu) …………………………………………………………………………… deklaruje wykonanie 
poniższej usługi współfinansowanej z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wyceną podaną w poniższej tabeli: 

 

 

Przedmiot oferty Łączna wartość usługi (koszt całkowity) 

 

Prowadzenie zajęć z 
logopedycznych (96 godzin)  

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                           dnia …………………………….. 

        Podpis oferenta  
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OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY  

(dla osoby fizycznej) 

 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędna uprawnienia do wykonania działalności  

lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień); 

2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

3. Oświadczam, że posiadam następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

- kwalifikacje (potwierdzenie: kserokopia dyplomu ukończenia studiów) 

• studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne*  

• studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne* 

• ukończyła studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne* 

• studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w 
zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 21 ww. rozporządzenia MEN) *. 

- min. 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci  

 

 

………………………………………                                        dnia …………………………….. 

     Podpis oferenta 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

(dla osoby fizycznej) 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………............... 

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

………………………………………                                            dnia …………………………….. 

              Podpis oferenta 

 

 

 



 

6 

 

                                                                                            

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY 

(dla podmiotów) 

 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………. 

4. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję posiada wszystkie niezbędna uprawnienia do 

wykonania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 

5. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 

6. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję posiada w zasobach przynajmniej 1 osobę, która 

posiada następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

- kwalifikacje (potwierdzenie: kserokopia dyplomu ukończenia studiów) 

• studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne*  

• studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne* 

• ukończyła studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne* 

• studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w 
zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (§ 21 ww. rozporządzenia MEN) *. 

- min. 2 letnie doświadczenie w zakresie realizacji zajęć logopedycznych dla dzieci  

 

 

 

………………………………………                                        dnia …………………………….. 

        Podpis oferenta 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

(dla podmiotów) 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………............... 

oświadczam, że …………………………………………………………….nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

………………………………………                                            dnia …………………………….. 

              Podpis oferenta 


