
 
 

           

Ciechanów, dnia 16.11.2017 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PROCEDURY ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  

nr 3/RPMA/2017 NA ZAKUP MIEJSC NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH  
DLA 4 NAUCZYCIELI W PROJEKCIE 

 

pt.:„ Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 

 

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu Zespół 

Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów 

zaprasza do składania ofert na zakup miejsc na studiach podyplomowych dla 4 nauczycieli 

w projekcie pt.: Edukacja kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wnioskodawca 

Powiat Ciechanowski 

ul. 17 Stycznia 7 

06-400 Ciechanów 

 

Realizator 

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza 

ul. Orylska 9 

06-400 Ciechanów 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości 

zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia 

1. Siedziba Zamawiającego 

2. strona internetowa projektu: www.zs2.com.pl 

3. strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

http://www.zs2.com.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pt.: „Edukacja 

kluczem do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-7219/16 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

Symbol CPV 79421000-1. Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót 

budowlanych. 

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności i postaw ułatwiających 

funkcjonowanie na rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów, doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej ZS2 w okresie od 

01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 

 

Zaplanowane działania w ramach projektu: 

1. Realizacja wsparcia dla uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych w szkołach z 

zakresów: matematyka, języki obce, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka 

poprzez organizację wycieczek. 

2. Realizacja wsparcia dla nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu 

kompetencji cyfrowych dla nauczycieli. 

3. Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

Asystent kierownika wykonywać będzie osobiście powierzone mu czynności na podstawie 

umowy zlecenia. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie zawartej umowy. 

Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Wykaz złożonych ofert 

 

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 
Data złożenia 

oferty 

Warunki 

udziału w 

procedurze 

Zgodność 

oferty  

zapytaniem 

ofertowym 

1 

Akademia Edukacji Nowoczesnej 

Piotr Łabecki 

 Ul. Tuwima 1/9 

06-500 Mława 

14.11.2017 

spełnia/nie 

spełnia/nie 

dotyczy* 

tak/nie* 

     

* niepotrzebne skreślić 

 

4. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnieniem warunków1 

Oferta nr … 

Oferta nr …  

5. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością ofert z zapytaniem 

ofertowym2 

Oferta nr … 

                                                 
1 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnienie warunków udziału w 

procedurze 
2 Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym 



 
Oferta nr …  

6. Ocena złożonych ofert 

 

 

L.p. 
Nazwa i adres 

wykonawcy 

Kryterium cena 

(liczba punktów) 
Suma punktów 

1 

Akademia Edukacji 

Nowoczesnej Piotr 

Łabecki 

 Ul. Tuwima 1/9 

06-500 Mława 

100,00 100,00 

    

 

7. Wybór oferty 

 

 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 

1 

Akademia Edukacji Nowoczesnej 

Piotr Łabecki 

 Ul. Tuwima 1/9 

06-500 Mława 

  

 

 

 

 

 

16.11.2017 

data sporządzenia protokołu 

 

Kierownik Projektu 

 

/ - / 

 

Paweł Mieszkowski 

 

 

 


