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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Rybniku poszukuje wykonawcy szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 

października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140).  

 

1. Szkolenie dotyczy dwóch grup pracowników: nauczyciele i pracownicy niebędący 

nauczycielami.  

2. Szkolenie ma zostać udokumentowane wydaniem stosownych zaświadczeń dla potrzeb 

organów kontrolnych.  

3. Ilość pracowników przewidzianych do szkolenia wynosi: nauczyciele - 49, pracownicy 

niebędący nauczycielami – 20.  

4. Termin szkolenia: w przypadku pracowników niebędących nauczycielami do 1 marca 

2019 r., w przypadku nauczycieli do 30.04.2019 r.     

5. Miejsce szkolenia: Rybnik. Wybór wykonawcy na podstawie nadesłanych ofert nastąpi 

21.01.2019 r.  

6. Forma płatności faktura przelew 14 dni, osobno za szkolenie nauczycieli i osobno za 

szkolenie pracowników niebędących nauczycielami.  

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z 

jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w 

związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich 

kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub 

wyboru innego Wykonawcy.  

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem  nieważności.  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.  

Oferta powinna zawierać cenę za przeprowadzenie szkolenia (osobno za szkolenie 

nauczycieli i osobno za szkolenie pracowników niebędących nauczycielami).  

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z nim. 

Cena oferty brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.  

Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania. Kryterium 

decydującym o wyborze oferty będzie cena brutto. Dodatkowym kryterium będzie 

możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Prosimy o złożenie ofert najpóźniej do dnia 

21.01.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły  Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1, ul. B. Chrobrego 29, 44-200 Rybnik w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres e-mailowy dyrektorsp1@neostrada.pl  

 

Dyrektor szkoły Zdzisław Plisz     tel. 603 394 783 
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