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        Pobiedziska dnia 29-12-2016r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29-12-2016R. 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego 

Michał Napierała M Term 
Tysiąclecia 2 
62-010 Pobiedziska 
NIP: 7841189057 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Wynajem pomieszczeń - 168 m2 - 2 sale dla dzieci z łazienkami dla dzieci 3 i 4 
letnich. 
 
III. Termin i miejsce realizacji umowy 

Wyznaczono termin realizacji na 31-05-2017r. w siedzibie zamawiającego M-Term Michał Napierała. 

IV. Nazwa projektu i informacje o projekcie 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zakup ten jest związany z realizacją projektu: „Nasze Przedszkole zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych w 
gminie Pobiedziska o 50, podnosi kompetencje 50 dzieci i 5 nauczycieli” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.1. 
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna 
Dominującym zakresem interwencji projektu jest Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza 
formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  
Niniejszy projekt realizuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminację (we wszystkich 
aspektach  - w stosunku do odbiorców i realizatorów we wszystkich zadaniach) oraz równość szans w aspekcie 
równego traktowania potencjalnych uczestników przy naborze. 
Podczas realizacji projektu dba się o przestrzeganie równości bez względu na płeć, religie, światopogląd, wiek, 
niepełnosprawność. Równość oznacza również otwarty dostęp do zasobów, wyrównanie szans w dostępie do 
rynku pracy. Wskaźniki projektu uwzględniają dane w podziale na płeć, ponadto przy rekrutacji premiowane są 
osoby z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawne - czyli w gorszej sytuacji. Zapewnia się równościowe 
zarządzanie projektem, co polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby zaangażowane w jego realizację 
są poinformowani na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 
Prace będą prowadzone w konsultacji z wykonawcami, tak aby godziny pracy umożliwiały godzenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym. Kadra zostanie przeszkolona w sprawie zapewniania dostępu do projektu 
dla niepełnosprawnych (instrukcja jak wypełniać dokumenty, pomoc przy dojeździe, informowanie o 
korzyściach edukacji dla niepełnosprawnych dzieci). 
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V. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.  

VI. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@naszeprzedszkole.com.pl  
do dnia 07-02-2017r.  

VII. Inne informacje 

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez zamawiającego - ponoszone celowo, rzetelnie, 
racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz dokumentami programowymi.  
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
   
   
  
 ……..…………………………………..
 Zatwierdził  
 Michał Napierała 
 
 
 

mailto:biuro@naszeprzedszkole.com.pl

