Projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konin, dnia, 27.12. 2010r

Zapytanie ofertowe (o cenę)

Nr postępowania. 1/MM/2010
Zamawiający: Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna, 62-510 Konin, ul. Chopina 21 h
W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno – Techniczną w Koninie projektem
konkursowym, pod nazwą „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”, współfinansowanym
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierując się zasadą efektywnego
zarządzania finansami (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki , część 3.1.4 sekcja 4), przekazujemy Panu zapytanie o cenę na:
1. Opracowanie:
1.1. dwóch poradników – pierwszy „Warsztat pracy nauczyciela” oraz drugi „Planowanie pracy z
dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (około 40 stron każdy)
1.2. dwóch zeszytów metodycznych (około 20-30 stron) pierwszy „Metodyk radzi” część humanistyczna,
a drugi dotyczący doradztwa zawodowego.
1.3. trzech artykułów – Bloki tematyczne: „Wychowywać to wymagać i kochać” i „Psycholog i pedagog
radzi”
1.4. pięć scenariuszy z edukacji wczesnoszkolnej, z lekcji przedmiotowych, specjalistycznych,
wychowawczych.
 Opracowanie Pana/Pani powinno mieć charakter autorski. Poradnik i zeszyt metodyczny zawierać
powinien zbiór porad dydaktycznych lub wskazówek metodycznych dla przyszłych nauczycieli.
Poradnik, zeszyt metodyczny i scenariusz lekcji powinny być wsparciem dla nauczycieli
opiekujących się studentami kierowanymi na praktykę do szkoły.
 Materiały ww. powinny być zgodne z obowiązującymi aktami prawa.
WSPT informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku. Termin realizacji ww. zadań to
rok 2011 –VI.2012 zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, dostępnym w biurze projektu.
Szczegółowych informacji udziela asystentka biura projektu, które znajduje się w Wyższej Szkole
Pedagogiczno – Technicznej w Koninie ul. Chopina 21h, w godzinach 8.00 – 15.00. Ofertę należy składać do
15 stycznia 2011r w ww. biurze projektu. O wynikach zostanie powiadomiony Pan/Pani telefonicznie
i otrzyma pisemne zawiadomienie do 20 stycznia 2011r.

…………………………………….
podpis asystenta kierownika projektu

data otrzymania zapytania ofertowego (o cenę )

…………………………………………………………….

………………………….…………………………………………
podpis odbierającego zapytanie ofertowe

Projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

………………………., dnia ………………

Formularz ofertowy do zapytania o cenę
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr ………../2010/POKL z dnia 27 grudnia 2010r do projektu pt „ Dobrze
przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno- Techniczną w Koninie, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za podaną
poniżej cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena oferty, której rodzaj i zakres określony został w zapytaniu o cenę wynosi:
1.
2.
3.
4.

opracowanie autorskie poradnika „…………………….…” - brutto ………., słownie ……………..… złotych
opracowanie autorskie artykułu „……………………………”.brutto ……….., słownie ……….…….…złotych
opracowanie autorskiego scenariusza lekcji brutto …………………, słownie ……………………....… złotych
opracowanie autorskie zeszytu metodycznego „. …………………” brutto ………, słownie ……….…. złotych

5.
6.
7.
8.

graficzne i elektroniczne opracowanie poradnika - brutto ……………, słownie ………...………..……złotych
graficzne i elektroniczne opracowanie 5 scenariuszy lekcji - brutto ………, słownie ……….……...……złotych
graficzne i elektroniczne opracowanie 3 artykułów - brutto ………, słownie …………….….…………złotych
graficzne i elektroniczne opracowanie 4 zeszytów metodycznych - brutto ………, .słownie ….…..…...złotych

……………………………………….
podpis osoby składającej ofertę

Ofertę otrzymano ……………………………………………………………

