Skoki, dnia 3.09.2013

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie
ul. Szkolna 1, 62-085 Skoki
tel. 509 922 634;
e- mail: przedszkole.potrzanowo@onet.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2013/9.1.1
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie zaprasza osoby fizyczne do
złożenia oferty udziału w projekcie
pn.: „Pierwszy skok do przedszkola” ubiegającego się dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
1. Opis przedmiotu zamówienia /nr kodu CPV
Pełnienie obowiązków sprzątaczki/pomocy kuchennej w projekcie pn. „Pierwszy skok do
przedszkola”/

90911200-8

Usługi

sprzątani

budynków

i

55321000-6

Usługi

przygotowywania posiłków
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki/pomocy kuchennej należeć
będzie: dbanie o czystość i higienę pomieszczeń w przedszkolu, dbanie o porządek w
pomieszczeniach przedszkola oraz w ramach prac w kuchni: pomoc w przygotowaniu 1 i 2
śniadania, pomoc przy porcjowaniu obiadu, pomoc w przygotowaniu podwieczorku, bieżące
przygotowywanie napojów na salę, odbiór naczyń, obsługa wypażarki, utrzymanie stanu
higieny w kuchni oraz używanych naczyń w łącznym wymiarze pracy 8 godzin dziennie, w
dniach- od poniedziałku do piątku.
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2. Wymagania:
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze sprzątaczki/pomocy kuchennej
powinny być: uczciwe i dokładne, samodzielne i dobre organizacji pracy, mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
a) posiadanie aktualnej książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych;
b) aktualnych badań kału dla celów sanitarno epidemiologicznych
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
4. Okres realizacji zamówienia:
1. Od 30.IX.2013 r. do 31.VIII.2014 r.
2. Od 01.09.2014 r. do 25.06.2015r.
Liczba stanowisk: 1

5. WYKLUCZENIA:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o bezstronności.
6. Kryteria wyboru: Cena 100%
Człowiek - najlepsza inwestycja

Strona 2

Cena najniższej oferty - 100 pkt.
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 = liczba punktów
Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
Ocenie podlegać będzie tylko cena netto oferty.
7. Przygotowanie oferty:
TYLKO NA ZAŁACZONYM FORMULARZU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI

Cena w ofercie musi być podana w walucie PLN cyfrowo i słownie
Cena w ofercie powinna być podana netto- wszystkie pozostałe składniki pochodne
wynagrodzenia obliczy Zamawiający. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie
przez okres ważności umowy

8. Wymagane dokumenty:
1. Oferta (Załącznik nr 1)
2. CV
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych. (Załącznik nr 2)
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. (Załącznik nr 3)
5. Oświadczenie o bezstronności. (Załącznik nr 4)
6. aktualna książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych;
7. aktualne wyniki badań kału dla celów sanitarno epidemiologicznych
Oświadczenie o: (oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym)
a. zapoznaniu się i akceptacji wymienione warunków realizacji zamówienia,
b. zapoznaniu się i akceptacji warunków realizacji umowy
c. oferent wyraża zgodę na związanie ofertą, ,
d. ponoszę w pełni odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy

e. zgoda na przetwarzanie danych
Brak wymaganych dokumentów lub użycie innych formularzy spowoduje odrzucenie oferty
na etapie oceny formalnej.
9. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do 19.03.2013 r. (pocztą, kurierem, osobiście).
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Miejsce: Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie, ul. Szkolna 1, 62-085 Skoki
lub
wysłać e- mailem: przedszkole.potrzanowo@onet.pl
(liczy się data wpłynięcia dokumentu) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
Na kopercie dopisek – Oferta na stanowisko sprzątaczki/pomocy kuchennej w projekcie
pn.”Pierwszy skok do przedszkola” lub zapisać w tytule e – maila.
(dokumenty papierowe należy złożyć do godz. 15:30, e –mail do godz. 00:00).
Dodatkowych informacji udziela: Pan Mieczysław Jarzembowski Tel. 509 922 634
Wybór oferty nastąpi w dniu 20.09.2013 roku. Protokół z rozstrzygnięcia ofert zostanie
ogłoszony na stronie www.npart.edu.pl w dniu 20.09.2013 r., oferenci zostaną powiadomieni
telefonicznie o wynikach.

Miejsce, data

podpis i pieczęć
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