
 

 

Bielsk Podlaski, 2013-12-12 

 

 

Ok.042.1.2013. 

 

Miasto Bielsk Podlaski w procedurze rozpoznania cenowego zaprasza do składania ofert 

cenowych na opracowanie Portfolio IPDE-Z w ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry 

start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy) 

 

1. Zamawiający (Beneficjent): 

Miasto Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 1 

17-100 Bielsk Podlaski 

Regon 050658982 

NIP 5432066155 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest opracowanie Portfolio będącego innowacyjnym 

narzędziem do określania Indywidualnych Planów Działań Edukacyjno – Zawodowych uczniów 

gimnazjum.   

Portfolio ma zawierać następujące części: 

I - Diagnoza potencjału ucznia – określenie zainteresowań, zdolności i umiejętności, mocnych 

stron charakteru/temperamentu oraz ich porównanie z wybranym przez siebie 

zawodem/obszarem zawodowym; 

II - Określenie celów edukacyjno – zawodowych – zastosowanie strategii formułowania celów, 

ustalenie konkretnych celów edukacyjnych i zawodowych w nawiązaniu do potencjału ucznia, 

jak też możliwości zewnętrznych; 

III - Plan działania – sporządzenie konkretnego planu działania w dążeniu do realizacji planu 

zawodowego oraz wersji alternatywnej/alternatywnych w oparciu o system kształcenia w Polsce, 

dostępność szkół (lokalnie i na terenie województwa); 

IV - Rekomendacja doradcy. 

Wyżej wymienione części Portfolio powinny: 

- zostać zrealizowane wspólnie przez ucznia i doradcę zawodowego podczas 1 spotkania 

doradczego (2h), 

- zostać sporządzone językiem zrozumiałym dla ucznia szkoły gimnazjalnej, w sposób jak 

najbardziej jasny, przejrzysty i konkretny, 

- być oparte na wiedzy teoretycznej z zakresu planowania kariery edukacyjno – zawodowej. 

 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 

cena ofertowa brutto   - 100% 

 



 

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad ; 

                             

                             najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych 

 w =   ------------------------------------------------------------    x  100 %  x  100 pkt 

                             cena  brutto  oferty  badanej  

 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  

 

4. Termin realizacji zamówienia: 

 

Przewidywany okres realizacji zlecenia do 31.12.2013r. 

  

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treść) w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. 

Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 15:30 i 

oznaczyć: „Opracowanie Portfolio IPDE-Z ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry 

start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.” 

 

 

Kierownik Referatu  

Oświaty i Kultury 

Eugeniusz Jakubowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:                         …………………………………………….. 

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

Siedziba:                      ……………………………………………. 

Poczta elektroniczna:   ……………………………………………. 

Strona internetowa:     …………………………………………….. 

Nr telefonu i faksu:      …………………………………………….. 

REGON:                      ……………………………………………. 

NIP:                              …………………………………………….. 

 

Zamawiający: 

Miasto Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 1 

17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 085 73 18 100, fax 085 73 18 150 

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl 

NIP: 5432066155 

Regon: 050658982 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Portfolio IPDE-Z ramach 

projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, iż: 

1. Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, zgodnie z wymogami opisanymi w 

rozpoznaniu za cenę brutto: …………………….PLN 

(słownie:………………………………………………………………………………….......). 

2. Zobowiązuję się do wykonania zlecenia w terminie wskazanym w rozpoznaniu. 

3. Zapoznałe/am się z treścią rozpoznania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

zawarte w nim warunki. 

4. Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. 

 

 

…………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

mailto:um@bielsk-podlaski.pl

