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Zaproszenie do składania oferty 

 

Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie 
 

ul. Karola Miarki 8 
 

44-285 Rzuchów 
 

NIP: 6391791060 
 

REGON: 276961079 
 

 

Przedmiot zamówienia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów oraz 
szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego.  
 

  

Wymagania wobec Wykonawcy 
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją 
zamówienia. 
  
Miejsce i termin złożenie oferty 
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym  w formie elektronicznej  na  adres: 
szkola.rzuchow@kornowac.pl do dnia 21.01.2019r. do godz.12.00 w Biurze Projektu, które mieści się w 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8, 44-285 Rzuchów. 
 
 
 
 

L.p. Nazwa termin 

1 Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Techniki uczenia się i zapamiętywania, trening 
pamięci” 
 

06.02.2019r. 

2 Szkolenie dla nauczycieli „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole” 22.02.2019r. 

3 Warsztaty  psychoedukacyjne dla dzieci „Jak radzić sobie z emocjami” 07.03.2019r. 

4 Szkolenie dla nauczycieli „Indywidualne style uczenia – jak pomóc uczniom w uczeniu 

się” 

23.04.2019r. 

5 Szkolenie dla nauczycieli „Wyjątkowe dziecko w szkole” 
 

24.06.2019r. 

6 Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Jak skutecznie rozwijać swoje zdolności?” 
 

02.10.2019r. 
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OFERTA 
 

Przedmiot oferty : 
 

Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli realizowanych w 
ramach projektu pn. „Klucz do sukcesu - akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów” 

 

Zamawiający : 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Rzuchowie 

ul. Karola Miarki 8 

44-285 Rzuchów 
 

 

Wykonawca:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Po zapoznaniu się ze warunkami zapytania ofertowego składamy niniejszą Ofertę: 
 
 
 

 

 

 

………………                                                                                                            ………………….  
Miejscowość, data                                                                                                                                                                      Pieczątka/podpis wykonawcy 

L.p. Nazwa Termin Cena (brutto z 

VAT) 

Ilość jednostek 

lekcyjnych 

1 Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Techniki uczenia się i zapamiętywania, 
trening pamięci” 
 

06.02.2019r.   

2 Szkolenie dla nauczycieli „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole” 22.02.2019r.   

3 Warsztaty  psychoedukacyjne dla dzieci „Jak radzić sobie z emocjami” 07.03.2019r.   

4 Szkolenie dla nauczycieli „Indywidualne style uczenia – jak pomóc uczniom w 

uczeniu się” 

23.04.2019r.   

5 Szkolenie dla nauczycieli „Wyjątkowe dziecko w szkole” 
 

24.06.2019r.   

6 Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci „Jak skutecznie rozwijać swoje zdolności?” 
 

02.10.2019r.   


