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                                                                                                                                    Kutno, dnia 01.08.2016 r. 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                    

                                                               ROZEZNANIE CENOWE  

  

W związku z realizacją projektu „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, 

prowadzony jest nabór na stanowisko pracy Pomoc nauczyciela, w związku z czym Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej. 

                                

I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie,                                

99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

      Zatrudnienie na stanowisku Pomoc nauczyciela w przedszkolu Kolorowy Świat w okresie 01.09.2016-

31.07.2017r.  

OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

IX 2016- VII 2017 

IV. WYMAGANIA: 

- wykształcenie co najmniej średnie 

- aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi  

V. DODATKOWE WYMAGANIA: 

- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

VI. INFORMACJE DODATKOWE:  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ½ etatu  

 do oferty /wzór stanowi załącznik 1/ należy dołączyć oświadczenie /wzór stanowi załącznik 2/ 

dotyczące posiadanego doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenie o braku powiązań /wzór 

stanowi załącznik 3/. Do oferty prosimy dołączyć CV i/lub życiorys zawodowy. W przypadku wyboru 

oferty oferent zobowiązuje się dostarczyć kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje                     

i wykształcenie. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy podadzą najniższą 

cenę, jeżeli zaproponowana cena przewyższać będzie budżet Zamawiającego. Negocjacje nie będą 

prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej lub niższej od zapisanej                  

w budżecie projektu. 
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 wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

  

Kryterium wyboru oferty: 

 cena. 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 16.08.2016r. do godz. 15.00 na piśmie, osobiście 

w Biurze Projektu Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 lub elektronicznie drogą mailową na adres: 

przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji przed udzieleniem odpowiedzi prosimy o kontakt z 

Panią Różą Karasińską: 24 253 37 42.  

Sporządził/a:  
 
Róża Karasińska  
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Załącznik 1. 

 

Formularz cenowy  

 

Dotyczy rozeznania cenowego dotyczącego zatrudnienia na stanowisku- Pomoc nauczyciela-                    

w przedszkolu  ”Kolorowy Świat”- w ramach realizacji projektu „Kolorowy Świat- przedszkole w gminie 

wiejskiej Kutno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

  

........................................................................................ 
                                       Imię i  nazwisko 
 
........................................................................................ 
                                              Adres 
 
......................................................................................... 
                            Numer telefonu, e – mail  
 

I. Cena oferty * 

.....................................................zł/miesiąc brutto 

  

słownie...………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

........................................................                                      ……………………………………………….. 

 Miejscowość i data                                                                                   Podpis Zleceniobiorcy 

 

* Zleceniobiorca wypełnia pole dotyczące ceny, zgodnie ze statusem na dzień składania oferty. 
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Załącznik 2. 

Kutno, dn.………………………….. 
 
........................................................................................ 
                                      Imię i  nazwisko 
 
 
......................................................................................... 
                                              Adres 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku ze  złożeniem oferty cenowej w ramach rozeznania cenowego dotyczącego   zatrudnienia 

na stanowisku- Pomoc nauczyciela- w przedszkolu  ”Kolorowy Świat”- w ramach realizacji projektu „Kolorowy 

Świat- przedszkole w gminie wiejskiej Kutno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

oświadczam, że: 

 

1. Posiadam wykształcenie z zakresu:  

............................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia.  

3. Posiadam aktualne badania lekarskie dopuszczające mnie do pracy z dziećmi.  

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i 

doświadczenie.  

 

 

……………………………………………………                    ……………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis Zleceniobiorcy 

 
 

 

 

Załącznik nr 3                                                                                          
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 Kutno, dn……………………………….. 

 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany / podpisana……………………………………………………………….. oświadczam,                              

że nie jestem powiązany / powiązana z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w 

szczególności poprzez:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………                    ……………………………………………….. 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis Zleceniobiorcy 

 

 

 


