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Lublin, dn. 15.09.2021 r. 

INNOVA Aneta Falkowska  
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NIP: 946 147 25 81 

e.mail: biuro@kotfilemonlublin.pl 

 
ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NA ŚWIADCZENIE USŁUG  

POMOCY NAUCZYCIELA 
 
W związku z realizacją projektu: „Przedszkole - jestem na TAK!” nr RPLU.12.01.00-06-0056/20 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 
zapraszamy do złożenia wyceny na świadczenie usług na stanowisku pomocy nauczyciela w ramach 
projektu. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku pomocy nauczyciela tj.: 

 
o pomoc nauczycielowi w organizowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

o spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych, 

o uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci, 

o utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału, 

o dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola 

o pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni, 

o pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek, 

o przygotowanie do posiłków,  pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,  

o kontrola zamknięcia drzwi wejściowych, 

o włączanie i wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola, 

o zamknięcie drzwi i okien w pomieszczeniach przedszkola, 

o współpraca z nauczycielkami grup nad podnoszeniem estetyki pomieszczeń przedszkola, 

o pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych i gazetek. 

 

II. Dodatkowe informacje. 

a. Osoba składająca ofertę powinna legitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym.  

b. Usługa będzie wykonywana w dni od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola 
tj.  7.00-17.00 w wymiarze średnio 100 h/ m-c.  

c. Miejsce realizacji: ul. Królowej Bony 8, 20-281 Lublin.  
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d. Forma zatrudnienia – wolontariat.  

 

III. Okres realizacji: październik 2021 r. – sierpień 2022 r.  

IV. Forma złożenia oferty:  

 
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku lub przedstawienia oferty na 
swoich drukach, przy uwzględnieniu założeń Zamawiającego. 
Termin złożenia oferty upływa  20 września 2021 r. o godzinie 15.00  
Ofertę można złożyć:  

a. drogą elektroniczną: biuro@kotfilemonlublin.pl 
b. drogą pocztową/osobiście: ul. Królowej Bony 8, 20-281 Lublin 

 
INNOVA Aneta Falkowska informuje, iż niniejsza procedura ma jedynie na celu poznanie ceny, w związku 

z tym ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje INNOVA Aneta Falkowska do zawarcia umowy na 

określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych. 
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FORMULARZ OFERTY: 
INNOVA Aneta Falkowska  

ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin 

NIP: 946 147 25 81 

e.mail: biuro@kotfilemonlublin.pl 

 
Oferent: 
……………………………………… 
Imię i nazwisko, telefon  

WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OFERTA CENOWA:   

Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie usług pomocy nauczyciela 

Cena jednostkowa brutto za 1 godz. zegarową świadczenia 

usługi  

 

…………………………………………………. 

Słownie:  

………………………………………………… 

Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w zapytaniu. Powinna zawierać koszty: 

a. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: cena brutto wraz ze 

składkami ZUS płaconymi przez Zamawiającego /godzinę.  

Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku 

dochodowego płaconych od wynagrodzenia przez Oferenta i Zamawiającego  

b. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub 

w formie spółki osobowej: cena brutto/godzinę. Cena jednostkowa powinna obejmować 

podatek od towarów i usług. 

Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Wykonawcy, tj. mam wykształcenie podstawowe. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

 

Miejscowość ............................, dnia ....................................  ……………………………… 

(czytelny podpis Oferenta) 
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