ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 w PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 11
tel. (24) 364 06 40, fax. (24) 364 06 41
e-mail: 3lo-plock@wp.pl
www.3lo.pl
NIP: 774-30-80-543
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej
Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera

Płock, 2016-12-27
ZS3.230.23.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku działając
działają zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień
ń publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza
do składania ofert na zajęcia
zaję
ęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym ję
języka
ę
angielskiego
dla uczniów liceum oraz gimnazjum.
gimnazjum
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są
ą zajęcia
zaję
ęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka
ję
ę
angielskiego
dla uczniów gimnazjum oraz liceum. Zajęcia
Zaję
będą
ę ą odbywały się
ę w siedzibie szkoły przy
ul. Łukasiewicza 11 w Płocku w grupach około 15 osób po 45 min.
Przewidywana liczba godzin: 186.
II. Termin wykonania zamówienia: 16.01.2017 r. do 22.12.2017 r.
III. Opis sposobu przygotowania
otowania oferty:
oferty
Oferty należy
ż składaćć na formularzu stanowią
stanowiącym załącznik
ącznik nr 1 do niniejszego zapytania
do składania ofert. Do formularza należy
należż dołączyć
ą ć dwa przykładowe konspekty zajęć
ęć – jeden
dla uczniów gimnazjum (oddział dwujęzyczny) oraz jeden dla uczniów liceum
ogólnokształcącego
ącego (oddział dwuję
dwujęzyczny). Wraz z ofertą
ą należy
ży dostarczyć aktualny wypis
z rejestru przedsiębiorców lub KRS (potwierdzony za zgodność
ść z oryginałem)
oryginałem).
IV. Miejsce
ejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem
poś
poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie
szkoły do dnia 03.01.2017 r. do godz. 12:00 w zamkniętej
ętej kopercie z nazwą firmy oraz
dopiskiem: „ oferta na zajęcia
ęcia z lektorem natywnym języka
ę
ję
ęzyka angielskiego na rok 2017
2017”.
2. Oferty złożone
żone po terminie nie będą
bę ą rozpatrywane.
3. Ocena ofert odbędzie
ę
się
ę w dniu 0
05.01.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostaną
ą ogłoszone do dnia 09.01.2017 r. na stronie internetowej szkoły pod adresem
www.3lo.pl.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
Zamawiają
może
ż żądać
żą ć od oferentów wyjaśnień
dotyczących
ą
treści
ś złożonych
żonych ofert oraz konspektów.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.3lo.pl.
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V. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. 80% - cena za 1 godz. lekcyjną zajęć.
2. 20% - wartość merytoryczna przedstawionych przykładowych konspektów zajęć.
Sposób obliczenia:
Oferent z najniższą ceną:
80 pkt. + liczba punktów za wartość merytoryczną konspektów (maksymalnie 20 pkt.)
Pozostali oferenci:
(Cena najniższej oferty/cena oferty badanej x 80 pkt.) + liczba punktów za wartość
merytoryczną konspektów (maksymalnie 20 pkt.).
2. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów Dyrektor szkoły może zaprosić
oferentów do złożenia ofert ustnych.
3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego oferenta o złożenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących jego oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
i będzie spełniała wymogi formalne.
5. Dyrektor szkoły może bez podania przyczyny:
- zamknąć zaproszenie do składania ofert bez wybrania jakiejkolwiek oferty,
- unieważnić zaproszenie do składania ofert.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej szkoły
pod adresem: www.3lo.pl.
VII. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Pan Paweł Dorobek pod nr tel. 24 364 06 47.
VIII. Załączniki.
Wzór formularza ofertowego.

Z poważaniem
Agnieszka Wierzchowska

Sporządził: Paweł Dorobek

2/4

Załącznik nr 1
Formularz oferty
„na zajęcia pozalekcyjne z lektorem natywnym języka angielskiego na rok 2017”
I. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa…………………………………………………………………………….................................
Siedziba………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faksu…………………………………………………………………..............................
Nr NIP…………………………………………………………………………….................................
Nr REGON……………………………………………………………………….................................
www……………………………………………………………………………....................................
e-mail……………………………………………………………………………..................................

II Dane dotyczące Zamawiającego:
Zespół Szkół Nr 3 w Płocku
ul. Łukasiewicza 11
09-402 Płock
NIP 774-30-80-543
Tel./fax. 024-364-06-40
III Cena ofertowa za jedną godzinę lekcyjną :
1) cena netto……………………………………….…………………………...zł
2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….. zł
3) cena brutto……………………………….……………………………….…. zł
4) słownie cena brutto……………….....…………………………………………………………zł
IV. Oświadczam, że:
1.Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zlecenia;
3.Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
V. Oświadczam, że nie otwarto wobec mojej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości.
VI Akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury.
VII. W załączeniu przekazuję dwa przykładowe konspekty zajęć (jeden dla gimnazjum i
jeden dla liceum).

……..………………………………
(data i podpis i pieczęć wykonawcy)
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