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 OGŁOSZENIE 
 

I. Zamawiający:  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  Oddział  w Białymstoku z siedzibą przy ulicy Choroszczańskiej 31, 

15-732 Białystok,  NIP 5420211640,  REGON 050041626 

tel. / faks 85  652 09 25  

e-mail: jolsien@poczta.onet.pl  

strona internetowa: www.pte.bialystok.pl 

 

II. Tryb postępowania:  ZAPYTANIE OFERTOWE   

 

III. Przedmiot zamówienia:  

Nabór osób na stanowisko: osoba prowadząca warsztaty taneczne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów  

w ramach Projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość”,  

 

IV. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2011r.do 30.11.2011r. 

 

V. Pytania i wątpliwości można zgłaszać do Zamawiającego na e-mail: jolsien@poczta.onet.pl lub 

faksem na numer: (85) 652 09 25 

 

VI. Termin składania ofert: do dnia 29.08.2011 r. do godziny: 15.30  

 

VII. Oferta powinna zawierać: Cv oferenta wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie zawodowe; 

 

VIII. . O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki: 

1. posiadają uprawnienia pedagogiczne; 

2. posiadają udokumentowane umiejętności w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego; 

3. posiadają min roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów tanecznych; 

4. posiadają doświadczenie w realizacji zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE; 

 

VIII. Kryteria wyboru ofert:  

1. Cena -60% (cena wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania 

publicznoprawne. Powinna być podana jako wartości brutto. Cenę należy podać w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku.) 

2. Niezbędna wiedza i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia – 40% (w kryterium 

„Niezbędna wiedza i doświadczenie” Zamawiający będzie oceniał wiedzę i doświadczenie Oferenta 

z okresu lat 2010 – 2011 w zakresie przedmiotu zamówienia) 

 

 

http://www.pte.bialystok.pl/
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VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego 

postępowania/zamówienia bez podania przyczyny na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy z 

oferentem/wykonawcą.  

 

XIII. Składanie i tryb otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczoną Oferta na: „Nabór osoby na stanowisko nauczyciel 

wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą 

przyszłość”” lub należy złożyć (przesłać) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. 

Choroszczańskiej 31, pokój 48 –  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2011r. do 

godz. 15:30. 

2. Oferty złożone u Zamawiającego lub które wpłyną do niego po upływie ww. terminu nie biorą 

udziału w postępowaniu. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Choroszczańskiej 31 w pokoju 48  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, w szczególności dotyczących kalkulacji ceny. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy 

złożyli oferty o  wyborze najkorzystniejszej oferty przesyłając im stosowne informacje via e-mail 

lub faks. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do stawienia się 

w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie 

stawienie się Oferenta w celu podpisania umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i 

terminie, traktowane będzie jako uchylanie się Oferenta od podpisania umowy i skutkować 

odrzuceniem oferty. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny  (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 

 

Białystok, dnia 01.08.2011 r.  
 

 

 
Prezes Polskiego Towarzystwa  

Ekonomicznego Sp. z o.o. 

Oddział w Białymstoku 
 


