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         Jelenia Góra, 17.02.2023r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W ramach projektu pn. „Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 

Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, Numer projektu: RPDS.10.01.03.-02-0010/20, zaplanowane 

są między innymi działania związane z doskonaleniem umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli przedszkola Akademia Happy Kids niezbędnych do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Działania te obejmują dwa dwudniowe szkolenia związane z podwyższaniem kwalifikacji 

nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na 

wczesnym etapie edukacji. Szkolenia obejmują zagadnienia związane z pracą indywidualną z 

trudnymi dziećmi, jak również kwestie związane z pracą z dziećmi wymagającymi 

wspomagania, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.  

 

W szkoleniach uczestniczyć będzie 12 nauczycieli zatrudnionych w Akademii Happy Kids. 

Założeniem projektu jest zatem zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, w szczególności dotyczy to umiejętności postępowania z dziećmi trudnymi 

oraz ich rodzicami, gdyż ten kontakt często generuje konflikty w przedszkolu. Nabycie 

umiejętności w postępowaniu z trudnymi dziećmi , ich rodzicami i postępowanie w 

sytuacjach kryzysowych stanowi istotny element pracy i kompetencji nauczycieli. 

 

W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 2-

dniowego szkolenia w dniach 20 – 21.05.2023 r.: 

 

"Doświadczenia i eksperymenty jako narzędzie 

uwalniające naturalną ciekawość dzieci" 
 

Współczesne przedszkole musi zaadaptować się do zmian otaczającego świata w sposób 

rozumny, celowy i twórczy. 

 

Uczestnicy szkolenia: 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego z Przedszkola Akademia 

Happy Kids w Jeleniej Górze 

 

Czas szkolenia: Szkolenie dwudniowe, 16 godzin dydaktycznych. 

 

Termin szkolenia:  II kwartał 2023 roku  

 

Miejsce szkolenia: Hotel - Karpacz lub Szklarska Poręba. 

 

 

 



 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Happy Kids Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby: ul. Solna 3, 58-500 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie 

NIP 6112679135 

REGON 021057676 

2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA: 

Strona internetowa Zamawiającego: http://przedszkole.akademiahappykids.pl 

Magiczny świat nauki (akademiahappykids.pl) 

https://www.przedszkole.akademiahappykids.pl/projekty-unijne-2/magiczny-swiat-

nauki.html 

3. Termin nadsyłania ofert: 

 

upływa 31.03.2023 r. (piątek) o godzinie 15:00. 

 

 Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: edyta.wawrzyniak@akademiahappykids.pl 

 

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW: 

a) Dodatkowo informujemy, iż wybrani Wykonawcy zobowiązani będą                          

do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji dostaw na 

rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. podpisania 

Protokołu przeprowadzenia szkolenia pomiędzy firmą szkolącą i beneficjentem wraz        

z  oświadczeniem o rozliczeniu zobowiązań. 

b)  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub 

osobowe rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiający 

prosi o przesłanie Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo - załącznik nr 2. 
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Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Akademią Happy Kids Sp. z o.o., z siedzibą                 

ul. Solna 3, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6112679135, osobowo lub kapitałowo, przy czym 

przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: · uczestniczenie w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, · posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 

udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 

Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

……………………………….   ………………………………  

(miejscowość i data)      (czytelny podpis) 

 


