
	

2/2019                                            Kraków, dn. ….03.2019 r. 
Numer postępowania         
 
 

Zapytanie ofertowe 
Dotyczy projektu: „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w 
Akademii Ignatianum w Krakowie” nr POWR.03.01.00-00-KN44/18 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie z poniższymi 
informacjami: 

 
Zamawiający:  
 
Akademia Ignatianum w Krakowie 
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków  
NIP: 6761687491 Regon: 357244777 
 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest organizacja praktyk ogólnopedagogicznych wprowadzających do zawodu dla 
12 grup (4 lub 5 – osobowych) na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu „Eksperymentalny 
program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” nr 
POWR.03.01.00-00-KN44/18. 

 

 

Potwierdzam otrzymanie zapytania. 

	

	

………………….., dnia ………………………. r. 

                         ……………………………. 

                          podpis Zleceniobiorcy 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 
Oferta częściowa powinna obejmować organizację praktyk dla minimum 1 grupy studentów (4 lub 5 – osobowej). 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania 
Kod CPV: 80300000 - Usługi  szkolnictwa wyższego 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Maj - czerwiec 2019 r. 

4. Miejsce świadczenia usługi: placówka przedszkolna na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
 

5. Składanie propozycji cenowych: 
a. forma: pisemna lub elektroniczna (tj. złożenie osobiście, wysłanie pocztą lub e-mailem skanu podpisanej 

propozycji cenowej wraz z wykazem osób na adres wskazany w pkt. 1 lub e-mail: 
anna.chmura@ignatianum.edu.pl) – według wzoru, który stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego 
formularza (decyduje data wpływu), 

b. termin: do 11 marca 2019 r. godz. 18.00 
 

6. Informacje dodatkowe: 
a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ich propozycji 
cenowych. 

b) Informujemy, że Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów.  
c) niniejszy dokument nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstawy 

roszczeń wobec Zamawiającego. 
d) zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną propozycję cenową, lub wybór innego 

oferenta nie biorącego udziału w postępowaniu, 
e) Dodatkowych informacji udziela: Barbara Surma, telefon 503-552-792, e-mail: 

barbara.surma@ignatianum.edu.pl. 
 

 
Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz propozycji cenowej 
3. Wykaz osób	spełniających wymagania wobec nauczyciela – opiekuna praktyk 


