
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia23.09.2016

w sprawie rcallzaili usługi edukacyjnej: zajęcia pozalekcyjne

OgólnoksztŃcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego

w szczecinie

z siedzibą:

ul. Bolęsława Śmiałego 4ż - 43 w Szczecinie

tel.91 484-43-24

fax.91 484-79-17

mail: osmis@miasto.szczecin.p l

zaprasza do składania ofert narealizację usługi edukacyjnej:

zajęcia pozalekcyjne

INFoRMACrr oGÓr,Nn:

1.Kńdy Wykonawcamoże złożyó jedną ofertę.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszĘ zwl'ązanę zprzygotowaniem izłożęnięm oferty.

5. Złożęnię oferty niezgodnej zobowięĄącym prawem lub Zap5Ąaniem ofertowym

spowoduje odrzucenie oferty.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem ZapsĄania ofertowego jest usługa edukacyjna:. zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

I. Uczestnikami zajęó będą uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof

Marka Jasińskiego w Szczecinie

w wieku 6-14lat.

II. Zamówienie prowadzenie zajęó pozalekcyjnych w zakresie:

1, Zajęcia sportowo/tanęczne minimum 10 godzin lekcyjnych w tygodniu

2. ZĄęcia językowe minimum 15 godzin lekcyjnych w tygodniu



IIL Zamawiający zapewni nauczycielom sale szkolęniowe

IV. Składający ofertę oświadcza, że posiada wykwalifikowaną kadrę wykładową,

instruktorów, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i sprzętowe do przeprowadzenia ww.

zajęć

IY, Zamawiający n ie dop uszc za możliw ośó składania o fert czę śc iowych.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI:
ZĄęcia na\eży zręalizować w terminie: nie później niż 15 .10.2016 - 30 .06.ż017

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Złożęnię oferty pisemnej do dnia 14.I0.ż016 (do godz. 15.00) do sekretariatu

Ogólnokształcącej SzkoĘ Muzycznej l stopnia im. prof, Marka Jasińskiego w Szczęcinie.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta powinna być sporządzonaw formie pisemnej, w języku polskim.

ż. Oferta musi zostać złożona w formie papierowej.

3. Zaoferowana cena musi być wyrńona,jako cena brutto w złotych polskich i określać

wartośó przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

4. Ofęrta musi byó podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca ponosi wszęlkie koszty związane z przygotowaniem i złożęnięm oferty.

OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny wńnychofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa

ż. Dostosowanie ofeĄ do profilu Szkoły

3 . Doświadczenie instruktorów prowa dzący ch zajęcia
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