Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r.

Zapytanie ofertowe
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych
obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku
szkolnym 2013/2014 w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania pn. „Dobry
start – dobra przyszłość” nr umowy UDA-POKL09.01.02-14-189/13-00 z dnia 10.07.2013 r.,
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 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 zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).(Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Płoniawy-Bramura
Płoniawy-Bramura 83A
06-210 Płoniawy-Bramura
Nr tel. /fax 29/ 7178 061
Email: urzad@ploniawy-bramura.pl
www.ploniawy-bramura.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie 750 godzin zajęć
dodatkowych, podzielonych na części, dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura, w terminie od 1 września 2013 r. do 27
czerwca 2014 r. w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania pn. „Dobry
start – dobra przyszłość” . Z wyłonionymi wykonawcami zostaną podpisane umowy zlecenia na
przeprowadzenie niżej wymienionych zajęć.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie
Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu
Lp. CZĘŚĆ

OPIS

Zadanie 1.

ILOŚĆ GODZIN
/ogółem/

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie

1

I

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu ,
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

30

2

II

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych

30

3

III

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania plastyczne

30

Zadanie 2. Zespół Szkół w Płoniawach-Bramurze Szkoła Podstawowa
4.

IV

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych

30

5.

V

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

60

6.

VI

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania plastyczne

60

7.

VII

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,
szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematyczno-przyrodniczych

30

Zadanie 3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie Szkoła Podstawowa w Krasińcu
8.

VIII

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

90

9.

IX

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

90

10.

X

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania muzyczne

30

Zadanie 4.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

11.

XI

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

30

12.

XII

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

90

13.

XIII

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

30

14.

XIV

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania plastyczne

30

15.

XV

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,
szczególnie uzdolnionych-ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematyczno-przyrodniczych

30

16

XVI

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego

60

*1 godzina lekcyjna powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z dziećmi na
terenie szkoły.
Termin realizacji zamówienia: 1 września 2013 r. – 27 czerwca 2014 r.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy :
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać kwalifikacje wymienione w ustawie o systemie
oświaty, Karcie Nauczyciela i obowiązujących w tym zakresie przepisach wykonawczych do
przeprowadzenia zajęć stanowiących przedmiot zamówienia.
Nauczyciele w szczególności powinni posiadać wykształcenie
pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć.

wyższe

z

przygotowaniem

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów
potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe.
V. Do zakresu obowiązków wykonawcy będzie należało prowadzenie zajęć dodatkowych,
pozalekcyjnych, a także:

a) opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczestników w uzgodnieniu z dyrektorami szkół,
b) przekazanie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem zajęć zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły
harmonogramu zajęć;
c) przekazanie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem zajęć dokumentacji rekrutacyjnej,
d) prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów wskazanych przez
Zleceniodawcę oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach,
e) przeprowadzenie wśród uczestników projektu (przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu),
testów kompetencyjnych, w celu określenia potrzeb i stopnia osiągnięcia rezultatów,
f) przeprowadzenie wśród rodziców (opiekunów prawnych) uczestników projektu ankiety
ewaluacyjnej.
VI. Kryterium oceny ofert:
Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną.
VII. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, (na jedną lub więcej części zamówienia,
w jednej lub kilku szkołach), na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferty.
VIII. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem:
Oferta w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania i wychowania pn. „Dobry start – dobra
przyszłość” w Gminie Płoniawy-Bramura. Oferty należy złożyć w pok. nr 9 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Płoniawach –Bramurze, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura w
terminie do dnia 2 września 2013 r. do godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.09.2013 r. o godz. 12:15. Oferty, które wpłyną do Urzędu po
terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
P. Teresa Ślaska tel. 29 7178-054.
IX. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy
bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym
odszkodowawczej.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Płoniawy-Bramura oraz szkołach z terenu Gminy Płoniawy-Bramura.
X. Załączniki
- wzór oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………………………………
…………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)
Tel. ……………………………………………………..

Gmina Płoniawy-Bramura
06-210 Płoniawy-Bramura 83A

Formularz ofertowy
1. Odpowiadając na zaproszenie dotyczące składania ofert na świadczenie usług
edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania pn. „Dobry start – dobra przyszłość” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 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 oferuję wykonanie zamówienia w ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
rodzaj zajęć …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
za cenę brutto: ……………… zł, za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć (słownie zł: …………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………),
kwota brutto ………………………………..(słownie zł: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty zrealizuję zamówienie w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a w przypadku wyłonienia mojej oferty jako najkorzystniejszej,
zobowiązuję się dostarczyć poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty
poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe przed podpisanie umowy.

4. Oświadczam, że:
a) Zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz
jestem w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganymi warunkami,
b) Oferowana przeze mnie cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu (w tym ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne od płatnika i składki na
Fundusz Pracy),
c) Otrzymałam/em wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia niniejszej
oferty,
d) Podpiszę umowę cywilnoprawną o udzielenie zamówienia w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

…………………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………….
(podpis oferenta)

