Centrum Kształcenia Zawodowego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Legionów 47
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów Mazowiecki dn. 05.05.2021

Zaproszenie do składania ofert
Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego
zamówienia nie mają zastosowania jej przepisy, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie
turnusu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych 723103 stopień II na rok szkolny 2020/2021 w zakresie nauki następujących przedmiotów:




Podstawy konstrukcji maszyn
Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych

12 godzin
28 godzin

Wymagania.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Zleceniobiorca musi posiadać kwalifikacje zawodowe do prowadzenia nauki poszczególnych przedmiotów
oraz mieć przygotowanie pedagogiczne.
Zleceniodawca stawia wymóg świadczenia usługi na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie prowadzenia turnusu dokształcania
teoretycznego pracowników młodocianych w ilości godzin wskazanych przy danym przedmiocie
w siedzibie Zleceniodawcy.
Okres realizacji zamówienia.
Od 10.05.2021 do 08.06.2021 r

Warunki płatności.
Zleceniodawca przewiduje płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę.
Zleceniodawca wskazuje, iż stawka godzinowa nie powinna przekroczyć stawki nauczyciela mianowanego
wraz z kosztami pracodawcy.
Rozliczenia między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą będą prowadzone w Polskich Złotych.

Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:
1. Cena

-100%

Kryterium „cena ” podlega ocenie w skali od 1 do 100,00 pkt.
Do obliczenia ilości przyznanych punków zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena w zł
Ocena punktów oferty ocenianej=-----------------------------------------------x 100,00 pkt.
cena w zł oferty badanej
Osoby do kontaktu:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pan Przemysław Lemczak - Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim,
tel. (44) 724 56 41 w godz. 800-1400
W zakresie procedur formalnych:
Pani Agnieszka Kotarska - Główny księgowy ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, tel. (44) 724 56 41
wew. 18 w godz. 800- 1600
Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę proszę złożyć do dnia 07.05.2021 do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego ul. Legionów 47,
97-200 Tomaszów Mazowiecki lub na adres poczty mailowej zsp3tm@op.pl

