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                                                               ROZEZNANIE CENOWE  

  

W związku z realizacją projektu „Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno” Projekt  pt. 

„Kolorowy Świat- żłobek w gminie wiejskiej Kutno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego 2014-2020, Nr  RPLD.10.01.00-10-B004/16  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Kutnie zaprasza do złożenia oferty na stanowiska pracy. 

                                

I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Kutnie,                                

99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

      Zatrudnienie na stanowisku Pomoc opiekuna w żłobku  

OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

01.04.2017- 28.02.2019 

IV. WYMAGANIA: 

- wykształcenie min średnie 

- aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy z dziećmi  

V. DODATKOWO 

- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 

V. INFORMACJE DODATKOWE:  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 1/2 etatu, ilość stanowisk pracy: 1  

 do oferty cenowej- załącznik 1, należy dołączyć oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia i 

doświadczenia- załącznik 2, oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym- załącznik 3. W 

przypadku wyboru oferty oferent zobowiązuje się dostarczyć kserokopie dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Oferentami, których podana kwota 

wynagrodzenia przewyższać będzie budżet Zamawiającego. Negocjacje nie będą prowadzone w 

przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej lub niższej od zapisanej w budżecie 

projektu. 

 O wyborze oferenta: decydować będzie kwota wynagrodzenia oraz przebieg rozmowy kwalifiakcyjnej. 

 wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
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Kryterium wyboru oferty: 

 cena (C)- 90pkt. 

 Rozmowa kwalifikacyjna (RK)- 10 pkt. 

Kryterium cena:  

W ramach tego kryterium zostaną przyznane punkty od 0 do 60, przy czym do porównania cen przyjęta zostanie cena 

brutto. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna zostanie oceniona według 

wzoru: 

                                    
    

  
    

 C min – najniższa oferowana cena 

 C n – cena danej oferty  

 

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie wzoru: P=C+RK. 
Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, ocenę, będzie uznana za najkorzystniejszą i wybrana 

na wykonawcę. 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 07.03.2017r. do godz. 15.00 na piśmie, osobiście 

w Biurze Projektu Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 lub elektronicznie drogą mailową na adres: 

przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji przed udzieleniem odpowiedzi prosimy o kontakt z 

Panią Różą Karasińską: 24 253 37 42.  

Sporządził/a:  
 
Róża Karasińska  
 

 

 

 

 

 

 


