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ROZEZNANIE RYNKU – oszacowanie kosztów usługi edukacyjnej 

 

Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie  w związku z realizowanym projektem pn. ”Początki 

najważniejsze” (Poddziałanie 9.1.1 POKL) zaprasza Państwa do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów 

dotyczących świadczenia usługi edukacyjnej na rzecz uczestników i uczestniczek wyżej wspomnianego projektu. 

Usługa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem będzie usługa edukacyjna na rzecz  

8 niepełnosprawnych dzieci z Powiatu Kwidzyńskiego w ramach zajęć przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2. 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku  

i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

kc. jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższa 

informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy nt. kosztów godziny 

pracy personelu, który zatrudniony będzie w ramach projektu.   

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania zamówienia: maj 2013 r. – kwiecień 2014 r. (w tym przerwa w miesiącach: lipiec, sierpień 
oraz inne przerwy ustawowo wolne lub wynikające z wolnych godzin szkoły), 

2. Liczba zajęć i formy wsparcia  (w opisie)  
3. Miejsce wykonania zamówienia: Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy w Barcicach - sale 

przystosowane do prowadzenia tego typu zajęć. 
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OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki: 

• Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi 
niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym,  

• W przypadku firm posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. Wśród kadry Wykonawcy powinna być osoba posiadająca  
odpowiednie kwalifikacje, 

• Posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem lub w przypadku osób 
fizycznych są w stanie spełnić łącznie wszystkie kryteria wskazane w szczegółach zamówienia. 

• Posiadające doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 55 646 50 50 Anna 
Świątkowska. 

Zapraszamy do składania ofert 

Ofertę w wersji elektronicznej lub osobiście prosimy przesłać do dnia 15.04.2013 roku do godziny 14:00 na adres: 

pn@powiatkwidzynski.pl, lub a.swiatkowska@powiatkwidzynski.pl, faxem 0 55 646 50 02 lub bezpośrednio do 

siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b, pok. 206.   

Z poważaniem, 

  


