
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 14 listopada 2011 r. 

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

na świadczeniu usług nauki języka angielskiego dla dzieci w punktach przedszkolnych 

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli 

oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym podpisaniem umowy na świadczeniu usług nauki języka 

angielskiego dla dzieci w punktach przedszkolnych na kwotę poniżej 14.000 EUR 

rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam insp. ds. zamówień publicznych i utrzymania 

infrastruktury. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

             Burmistrz Żelechowa 

 

 

             /-/Mirosława Miszkurka 

 

          

 



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.94.2011 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904 

 

 

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

Adres i nazwa dostawcy 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

 

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 
2. Wymagany termin dostawy produktów/świadczenia usług: 01-12-2011 do 30-06-2013 
3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 85.59.11.0 - Usługi nauczania języków obcych 

 

4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto i gmina  

Żelechów 
5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury 
6. Termin składania ofert: 22-11-2011 r. oferty należy przesłać w kopercie na adres: Urząd 

Miejski w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na 

wyposażenie punktów przedszkolnych w ramach projektu POKL” . 
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jest: 

- świadczeniu usług nauki języka angielskiego dla dzieci w punktach przedszkolnych 

 

Specyfikacja: 
Zajęcia prowadzone będą w dwóch punktach przedszkolnych w Gminie Żelechów w miejscowościach 

Stary Kębłów i Stary Goniwilk w wymiarze 1 h tygodniowo przez 4 tygodnie w m-cu przez 10 m-cy 

w roku szkolnym tj. 40 godz./rok szkolny/1 punkt przedszkolny. 

Łącznie w całym okresie trwania projektu tj. do 30-06-2013 r. wykonanych musi zostać 160 godz. 

zajęć nauki j. angielskiego dla dzieci dla dwóch punktów przedszkolnych. 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 


