OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/2017 z dnia 16.01.2017r.
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności 1 mającego na celu realizację zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych oraz zajęć rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy tj.
kreatywność, inicjatywność, aktywność twórcą i współpracę dla uczniów/czennic
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów i
uczennice Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
w Białymstoku w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 ‐ 2020, Oś Priorytetowa III
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie
3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie (oddział Podlaski) zaprasza nauczycieli do złożenia
oferty dotyczącej realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć rozwijających kompetencje ważne na
rynku pracy tj. kreatywność, inicjatywność, aktywność twórczą i współpracę dla uczniów/czennic
Gimnazjum z następujących przedmiotów: matematyki, matematyka – GEOGEBRA, geografii, języka
angielskiego, biologii, chemii, fizyki, zajęcia teatralne i filmowe, zajęcia sportowe w ramach projektu
„NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Al. Jerozolimskie 51/9 , 00‐697 Warszawa, NIP 526 273 52
77 REGON 015608394; Oddział Podlaski mieszący się w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1/3 lok.
210/3 Tel. 85 651 02 50; 604 734 571, nfdk.podlaskie@gmail.com;
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod CPV:
‐ Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80000000‐4
‐ Różne usługi szkolne 80410000‐1
3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 20.06.2018r.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2017r do godz.12.00 w siedzibie Biura Projektu przy ul.
Elektrycznej 1/3 lok 210/3, 15‐080 Białystok, drogą pocztową, scan na adres e‐mail:
nfdk.podlaskie@gmail.com (w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), przesyłką
kurierską lub osobiście.
Zasada konkurencyjności - szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie
nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z
zasadą konkurencyjności wg reguł opisanych w obowiązujących Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1

Biuro projektu:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Oddział regionalny — Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
ul. Elektryczna 1/3 lok 210/3, 15‐080 Białystok, tel/fax: 85‐651‐02‐50; www.nfdk.pl

5. Kryteria oceny ofert:
‐ spełnianie wymagań podstawowych – warunek bezwzględny,
‐ ocena wymagań dodatkowych, gdzie:



6.

50% wagi oceny ‐ przygotowanie merytoryczne nauczyciela,
50% wagi oceny ‐ cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną zajęć.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewa Malinowska – tel.
604 734 571, 85 651 02 50 od poniedziałku do piątku godz. 9.00 ‐ 12.00. Pytania co do
przedmiotu zamówienia prosimy kierować droga pisemną (mail) na adres
nfdk.podlaskie@gmail.com.
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