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      Sulejówek, dnia 15.04.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL.09.01.02/2012 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach projektu „Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miasto Sulejówek 

ul. Dworcowa 55 

05-070 Sulejówek 

NIP 822-21-46-607  

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia 

nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na 

zasadach określonych przez Zamawiającego.  

3. Nazwa projektu: 

„Równy start w przyszłość” współfinansowany 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, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet  

i mężczyzn dla Zespołu Projektowego oraz nauczycieli i nauczycielek prowadzących zajęcia 

projektowe w łącznej liczbie około 100 osób. 

2) Celem szkolenia jest: 

a) podniesienie świadomości w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
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b) zrozumienie czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy  

i w obszarze szkolnictwa i edukacji, 

c) prześledzenie działania mechanizmów dyskryminacji na rynku pracy. 

3) Zakres tematyczny szkolenia obejmuje minimum następujące zagadnienia: 

a) zasada równości szans, 

b) polityka równości płci - definicja, 

c) podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące równości płci, 

d) zagadnienie stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć, 

e) bariery równości płci w obszarze edukacji, 

f) obszary dyskryminacji w edukacji, 

g) działania wspierające równość płci, 

h) praktyczne wprowadzanie polityki równości do projektów finansowanych z EFS. 

4) Szkolenie powinno mieć formę wykładu wspartego elementami multimedialnymi. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną najpóźniej na jeden dzień 

przed rozpoczęciem szkolenia opracowanych materiałów szkoleniowych. 

6) Wymiar czasowy szkolenia: 5 godzin dydaktycznych (1 godz. – 45 minut) 

6. Termin i miejsce realizacji umowy: 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 20.00  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu 

Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszego zapytania.  

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania.  

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, dysponują zasobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

8. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena – 100% 

1) Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia. 

2) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.  
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3) Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od 

towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do 

niniejszego zapytania.  

2) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

arosa@umsulejowek.pl do dnia 18.04.2013 r. do godz. 16:00 (decyduje data i godzina 

wpływu). 

10. Informacje o formalnościach: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi drogą 

faxową lub mailową wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, o wynikach postępowania.  

2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych  

w ofercie. 

3) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, 

skarga.  

4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

 

Załącznik: Formularz oferty  

                                                                                                                                 

            ZATWIERDZIŁ:  

Burmistrz Miasta Sulejówek  

/-/ Arkadiusz Śliwa 

 

mailto:arosa@umsulejowek.pl
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Załącznik  

do Zapytania Ofertowego nr 6/POKL.09.01.02/2012 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: .............................................................................................................................  

Adres firmy: ..............................................................................................................................  

Numer NIP: ...............................................................................................................................  

Numer REGON: .........................................................................................................................  

Numer telefonu: .......................................................................................................................  

Numer faksu: ............................................................................................................................  

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miasto Sulejówek  

ul. Dworcowa 55 

05-070 Sulejówek  

tel./fax: (22) 76 06 230, 76 06 213  

Zobowiązania wykonawcy: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/POKL.09.01.02/2012 z dnia 15.04.2013 r. na 

“Przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu 

„Równy start w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” oferujemy wykonanie zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę: 

 

Cena oferty 
 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 
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Osoba do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

………………………………… tel. kontaktowy …………………, faks ……………………., e-mail: ………………………… 

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

........................., dn. .........................                                    ……........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 


