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Gryfino, 09.01.2017 r. 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kursu językowego branżowego (j. niemiecki) dla pracowników biura LGD. 

Zamawiający: 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Sprzymierzonych 1  

74 – 100 Gryfino 

tel./fax. 516 196 740  

e-mail: biurodirow@gmail.com 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie całkowicie od podstaw kursu językowego branżowego (j. niemiecki) dla 

4 pracowników biura LGD w wymiarze 90 minut tygodniowo (60 h szkoleniowych) w biurze LGD 

DIROW. 

Zakres tematyczny: 

 • dane personalne, 

 • europejskie sąsiedztwo – nazwy państw, narodowości i języków,  

• życie rodzinne i towarzyskie, więzi rodzinne,  

• nazwy zawodów,  

• nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia,  

• Żywność, posiłki, potrawy, nawyki żywieniowe, zachowanie się w restauracji,  

• wyrażanie upodobań i niechęci,  

• sklepy i zakupy, nazwy artykułów spożywczych,  

• umawianie terminów, określanie czasu,  

• tryb życia, rozkład dnia, czynności codzienne,  

• czas wolny, hobby, dyscypliny sportowe,  

• dom, opis mieszkania i domu, rodzaje pomieszczeń, 

 • moja sytuacja mieszkaniowa, mój wymarzony dom,  

• wynajmowanie mieszkania, prace domowe  

• części ciała, dolegliwości i choroby, wizyta u lekarza,  

• miniony dzień, miesiąc, rok,  
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• wakacje, urlop, odpoczynek,  

• środki lokomocji, na dworcu, na lotnisku,  

• orientacja w mieście,  

• prezenty, święta i uroczystości rodzinne,  

Sprawności i funkcje językowe:  

• poznawanie się i żegnanie, formuły powitania i pożegnania,  

• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o sobie, przedstawianie siebie i innych, wypełnianie 

prostych formularzy osobowych,  

• opis osób, przedmiotów, cech, zainteresowań,  

• zgadzanie i nie zgadzanie się, przepraszanie,  

• formułowanie krótkich, prostych wypowiedzi,  

• uzyskiwanie i potwierdzanie informacji,  

• interpretacja znaków i tablic informacyjnych,  

• wyrażanie próśb i pytań o pozwolenie,  

• proponowanie i zapraszanie, umawianie się na spotkanie  

• wyrażanie nakazów, zakazów i próśb, udzielanie rad,  

• pytanie o i wskazywanie drogi,  

• zamawianie, płacenie,  

• relacjonowanie przebiegu dnia, spędzania wolnego czasu,  

• pisanie maili, życzeń, wiadomości telefonicznych (sms), prostych pozdrowień,  

• wykorzystanie kontekstu do ustalania znaczenia słów,  

• rozwój i integracja wszystkich sprawności językowych,  

Struktury gramatyczne i składniowe:  

• czas teraźniejszy Präsens,  

• odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Präsens,  

• zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku, 

 • zaimki dzierżawcze w mianowniku, bierniku i celowniku,  

• liczebniki główne i porządkowe,  

• zdanie oznajmujące i pytające, szyk wyrazów w zdaniu, szyk prosty i przestawny w zdaniu,  

• rodzajniki określony i nieokreślony,  

• mianownik, biernik i celownik rzeczownika,  

• przeczenie nicht, przeczenie kein(e) w mianowniku, bierniku i celowniku,  

• odmiana czasowników modalnych w czasie Präsens,  

• zdania z czasownikami modalnymi,  

• odmiana czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych w czasie Präsens,  

• rzeczowniki złożone,  

• przyimki oznaczające relacje przestrzenne, przyimki z biernikiem i celownikiem,  

• przysłówki czasu,  

• tryb rozkazujący,  

• czas przeszły Perfekt,  

• stopniowanie przymiotników i przysłówków,  

Kurs zakończony sprawdzeniem wiadomości każdego uczestnika poprzez przeprowadzenie 

pisemnego testu sprawdzającego  oraz egzaminu ustnego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla 

4 uczestników po pozytywnym zdaniu testu pisemnego oraz egzaminu ustnego. 
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2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto) 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 luty-grudzień 2017 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

adres e-mail: lgd.janowska@gmail.com 

nr tel.: 516 196 740  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 27.01.2017 r. do godziny 12:00 

6. Oferta powinna, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy na ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

  

 Zorganizowanie kursu w siedzibie zleceniodawcy - 50% 

 Cena.- 50% 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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