
 

 
 
 
 

Projekt „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Strona 1 z 3 

 

BIURO PROJEKTU 
Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach 
ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny 
tel./fax: 87 5162908, tel. kom.: 663-849-442 

e-mail: kultura@ltnamai.sejny.pl 
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OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 

nr 4 / START 

 

 

 

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach w związku z realizacją 

projektu pt. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”, WND-POKL.09.01.02-20-736/12-00, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych” ogłasza nabór pracowników do projektu. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach 

ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny 

NIP: 8442047741, KRS: 0000073012, REGON: 791015256 

 

Adres www Zamawiającego, na której zostało upublicznione ogłoszenie wraz z załącznikami: 

www.ltnamai.sejny.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych w ramach projektu. Zakres realizacji został 

określony w dokumencie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 

III. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. 

Dopuszcza się dostarczenie załączników do oferty w języku obcym np. dyplomy, zaświadczenia, 

certyfikaty. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 

wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. 
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IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, pozwalający na 

realizację zamówienia. 

b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

c. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01-09-2014 r. do 30-06-2015 r.  

 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. 

2. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 3 do 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2014 roku o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 

ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sejnach, przy ul. 22 

Lipca 9, 16-500 Sejny. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

 

VIII.  OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Najniższa cena - 100% 
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IX.  DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Dalicja Ostrowska pod adresem e-mail: kultura@ltnamai.sejny.pl, lub 

telefonicznie: (+48) 663-849-442. 


