
  

 

                                                                                                                                        Racibórz, 02.08.2021r 
 
 
                             ZAPYTANIE OFERTOWE 1/Z3/WYD.007/2021 
  
Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania: Przeprowadzenie szkolenia- Kurs wczesnoszkolna edukacja 
Montessori w ramach projektu „Przedszkole środowiskiem indywidualnego tempa 
rozwoju dziecka kluczem sukcesu edukacyjnego”  
UDA – RPSL.11.01.03-24-04FA/19-00 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 
Nazwa: Raciborskie Centrum Opieki na Dziećmi Sp. zo.o. Przedszkole 
Adres siedziby: 47-400 Racibórz, ul. Ks.J.Londzina   
Tel. 32 66 60 041, 577 007 308,   
NIP: 6391979763,  REGON: 241596612 
Reprezentowany przez: Wiceprezes - Mariusz Suprowicz 
                            Prokurent – Arleta Holzenbach 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenie szkolenia – Kurs wczesnoszkolna edukacja 
Montessori dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. zo.o. w Raciborzu w ramach 
projektu: „Przedszkole środowiskiem indywidualnego tempa rozwoju dziecka kluczem 
sukcesy edukacyjnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
dla osi priorytetowej: 
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla pod działania:  
2. Kod CPV 
79632000-3 – Szkolenie pracowników 
3. Przedmiot zamówienia: 
Szkolenie powinno trwać 252 godziny realizowane w czasie 17 zjazdów sobota-niedziela, 
400 godz. praktyki. 
Szkolenie będzie przeprowadzone dla 5 nauczycielek. 
Do minimalnego zakresu poruszanych tematów należy wskazać: 
a) Zadania i postawa nauczyciela wg koncepcji M.Montessori. Zasady tworzenia pomocy 
rozwojowych. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do czynności dnia codziennego i 
kształcenia zmysłów. Praca własna z pomocami rozwojowymi. 
b) Metody i formy kształcenia w systemie pedagogicznym M.Montessori. Lekcja podstawowa 
lekcja trójstopniowa, lekcja rozwojowa. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do 
edukacji matematycznej. „Matematyczna arena”-praca z kolorami perłami. Praca własna z 
pomocami rozwojowymi. 
c) Idea wychowania kosmicznego. Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych do edukacji 



  

 

kosmicznej. Wielka lekcja „Historia powstania świata”. Praca własna z pomocami 
rozwojowymi. 
d) Zastosowanie metody M.Montessori w tradycyjnym przedszkolu i szkole. Lekcje ciszy 
oraz lekcje ruchowe na elipsie. Praca własna z pomocami rozwojowymi. 
e) „Od klamerki do literki”, czyli jak dzieci w klasie Montessori uczą się pisać i czytać. 
Lekcje ciszy oraz lekcje ruchowe na elipsie. 
f) Edukacja w systemie Montessori wychowaniem do pokoju. 
g) Ogólne założenia metody. Organizacja otoczenia wspierającego wszechstronny rozwój 
dziecka. 
Po ukończeniu kursu każdy otrzymuje Dyplom Nauczyciela Montessori. 
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w formie drukowanej oklejone logo 
projektu.  
W ofercie należy podać zakres szkolenia, cenę za osobę (szkolenie+materiały+certyfikacja) 
4. Źródło finansowania: 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejskiego Funduszu 
Społecznego). 
5. Cel szkolenia: 
Celem szkolenia powinno być nabycie umiejętności pracy zgodnie z pedagogiką Marii 
Montessori, poznanie podstawowych elementów tej pedagogiki. Nauczenie się wykorzystania 
pomocy montessoriańskich w edukacji językowej, matematycznej, społecznej i przyrodniczej. 
6. Miejsce i termin szkolenia: 
Szkolenie powinno trwać od 1.09.2021r do 30.06.2022r (wg harmonogramu uczelni). 
 
3.Kryteria wyboru wykonawcy: 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym, 
b) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej. 
 
 
L.p. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) 

kryterium 
1. Najniższa cena 60 % 
2.  Doświadczenie 40 % 



  

 

  
 
 
5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena.  
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru: 
C = (C min/C o) x 60 pkt 
gdzie: 
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł) 
6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium doświadczenie 

Za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu szkoleń w 
niniejszym zamówieniu zostaną przyznane punkty przedłożone poniżej. 

Zamawiający wymaga jedną osobę posiadająca doświadczenie, która przeprowadziła 
minimum trzy szkolenia o podobnym zakresie: 

- za 3 szkolenia – 20 pkt. 

- od 4 do 5 (włącznie) szkoleń – 30 pkt. 

- powyżej 5 szkoleń – 40 pkt. 

Jeżeli Wykonawca wykaże więcej osób posiadających doświadczenie, które przeprowadziły 
minimum trzy szkolenia o podobnym zakresie to będzie brana w ocenie oferty ta osoba, która 
ma najwięcej przeprowadzonych szkoleń w tym zakresie. 
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. 
 
4. Warunki realizacji zamówienia: 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli dotyczy); 
b) wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 
c) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  
- dysponuje osobami, którzy będą brały udział w realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - minimum jedna osoba posiadająca 
doświadczenie, która przeprowadziła minimum trzy szkolenia o podobnym zakresie. 
 

5. Termin i sposób przekazania ofert: 
1. Oferty należy składać do dnia: 20.08.2021r  
Ofertę można składać: 
a) pocztą – na adres wskazany w pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego – koperta winna być 
opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:  



  

 

Oferta – Przeprowadzenie szkoleń pt. „Terapia ręki I, II stopień”. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.  
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
b) dopuszcza się formę elektroniczną – wymagany dokument pdf opieczętowany i podpisany 
przez osobę upoważnioną na adres email: zaopatrzenia@dzieciraciborz.pl 
 
 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 1              
                                                             
…........................................                                                 .............................................. 
Dane Wykonawcy                                                                    ( Miejscowość i data) 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
Osoba do kontaktu, telefon, e-mail  
                            
                               
                            FORMULARZ OFERTOWY         
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/Z1/WYD.007/2021 , dotyczące 
przeprowadzenie szkolenia - kursu wczesnoszkolna edukacja Montessori dla 
Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi w Raciborzu w ramach projektu 
„Przedszkole Środowiskiem indywidualnego tempa rozwoju dziecka kluczem 
sukcesu edukacyjnego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu 
oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym 
zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
 
Całkowity koszt/cena oferty brutto (łącznie z VAT)................................................... 
 
Ilość wykonanych projektów w okresie ostatnich 5 lat................................................ 
 
 
                                 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Oświadczam, że: 
1.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
2.Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3.Usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie projektowe spełniają wszystkie 
wymagania przedstawione w zapytaniu projektowym. 
4.W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
5.Podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 
realizacji zamówienia. 
 
...........................................................                   …......................................................... 
Miejscowość i data                                                                            Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do  
                                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy 



  

 

Załącznik nr 2                                
                          
 

         OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ       
        KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/a, ...................................................................................... 
 
reprezentujący/a: ...........................................................................................  
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym, tj. Raciborskim Centrum Opieki nad Dziećmi Sp.z o.o. W 
Raciborzu ul. Londzina 16/2. 
 
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 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 
 
 
 
 
 
.........................................................                             …......….…............................................. 
(data, Miejscowość)                                                         (Wykonawca lub osoba        
                                                                                           działająca w imieniu Wykonawcy) 
 

 
 

 

 


