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Zapytanie ofertowe  

Gmina Drawno zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących 

prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w Drawnie                   

w roku szkolnym 2011/2012  w ramach projektu  „Po sukces przez naukę i zabawę" WND-

POKL-09.01.02-32-102/11, finansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach 

działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic                       

w jakości usług edukacyjnych. 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Drawno                         

ul. Kościelna 3                        

73-220 Drawno 

Tel.95 768 20 31 

e-mail: poczta@drawno.pl 

 II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć 

dodatkowych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Drawnie w ramach projektu 

„Po sukces przez naukę i zabawę" - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w 

klasach I-III Szkoły Podstawowej w Drawnie.                                                

Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa lub umowa zlecenie na prowadzenie 

niżej wymienionych zajęć.  

III. Szczegółowy 

opis przedmiotu 

zamówienia 

Numer części 

Opis 

Max. ilość 

godzin* w 

roku 

szkolnym 

2011/2012 

I 

Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji. W tej części zostanie przeprowadzone 2x30 h 

zajęć, w których uczestniczyć będzie łącznie 23 dzieci, w 

tym 11 uczennic i 12 uczniów. Dzieci zostaną podzielone na 

60 
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2 grupy wiekowe: grupa I – 11 osób, grupa II- 12 osób. 

Zajęcia będą odbywały się dla każdej grupy raz w tygodniu 

II 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności matematyczno-przyrodniczych. W tej części 

zostanie przeprowadzone 2x30 h zajęć, w których 

uczestniczyć będzie łącznie 21 dzieci, w tym 12 uczennic i 9 

uczniów. Dzieci zostaną podzielone na 2 grupy wiekowe: 

grupa I – 11 osób, grupa II- 10 osób. Zajęcia będą odbywały 

się dla każdej grupy raz w tygodniu 

60 

III 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 

mowy. W tej części zostanie przeprowadzone 30 h zajęć, w 

których uczestniczyć będzie 12 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 7 

chłopców. Dzieci utworzą jedną grupę, dla której zajęcia 

będą odbywały się raz w tygodniu. 

30 

IV 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami 

postawy. W tej części zostanie przeprowadzone 30 h zajęć, 

w których uczestniczyć będzie 15 dzieci, w tym 9 dziewcząt 

i 6 chłopców. Dzieci utworzą jedną grupę, dla której zajęcia 

będą odbywały się raz w tygodniu. 

30 

V Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci 

przejawiających zdolności matematyczno-przyrodnicze. 

W tej części zostanie przeprowadzone 2x30 h zajęć, w 

których uczestniczyć będzie łącznie 25 dzieci, w tym 10 

uczennic i 15 uczniów. Dzieci zostaną podzielone na 2 grupy 

wiekowe: grupa I – 12 osób, grupa II- 13 osób. Zajęcia będą 

odbywały się dla każdej grupy raz w tygodniu 

60 

VI Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci 

przejawiających uzdolnienia sportowe. W tej części 

zostanie przeprowadzone 30 h zajęć, w których uczestniczyć 

będzie 22 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców. Dzieci 

utworzą jedną grupę, dla której zajęcia będą odbywały się 

raz w tygodniu. 

 

30 

Razem        270 

 

*godzina = godzina lekcyjna (45 min)  

  

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 

a) posiadają wiedzę  i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

c) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn: 

- posiadają stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, 

- posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym 

kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej- dotyczy wszystkich 

nauczycieli biorących udział w  wykonaniu zamówienia, 

- posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych lub ukończone studia 

podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny w zakresie logopedii- dotyczy nauczycieli 

prowadzących ww. zajęcia, 
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-  posiadają uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub ukończone 

studia podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej- 

dotyczy nauczycieli prowadzących ww. zajęcia.  

 

Dokumenty do przedłożenia jakie należy przedłożyć w celu spełnienia warunków 

pkt. IV: 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2), 

            - oświadczenia od osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o 

posiadaniu wymaganych uprawnień, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień (załącznik nr 3) 

V. Do zakresu obowiązków wykonawcy będzie należało m.in.: 

a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach w godzinach 

dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 

30 czerwca  2012 r., 

b) dokumentowania zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, dzienników zajęć, list 

obecności), 

c) sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, współpraca z dyrektorem szkoły, 

w której będą prowadzone zajęcia, 

d) opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, programu i planu pracy zajęć 

pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu 

,,Po sukces przez naukę i zabawę” i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, 

VI. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną. 

VII. Termin wykonania: 30 czerwiec 2012 r. 

VIII. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, (na jedną lub więcej części zamówienia). 

Dopuszczalne jest złożenie 1 oferty na więcej niż 1 część zamówienia. 

Termin złożenia formularza ofertowego (załącznik nr 1) : do 5 grudnia 2011 r. 

Miejsce złożenia formularza ofertowego: Urząd Miejski w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 

Drawno. Ofertę można złożyć elektronicznie na e-mail: poczta @drawno.pl  

IX. Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej 

kopercie  z   dopiskiem: Oferta w ramach projektu „Po sukces przez naukę i zabawę" - 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w 

Drawnie. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
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Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Irmina Jasińska-Szymkowiak Tel. 95 738 20 31 .  

X. 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. 

 

 

 

Drawno, dnia 24 listopada 2011 r. 
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                                                                                          Załącznik nr 1 do                                  

 zapytania ofertowego 

 

 

                                                                                               Gmina Drawno 

..............................................                ul. Kościelna 3 

 /nazwa i adres wykonawcy/                73-220 Drawno 

.............................................. 

Tel......................................... 

 
    FORMULARZ OFERTOWY 

 

1.Odpowiadając za zaproszenie dotyczące składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych 

obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w 

Drawnie  w roku szkolnym 2011/2012 oferuję wykonanie zamówienia w ramach projektu pn. 

„Po sukces przez naukę i zabawę” za cenę: 

      

 brutto:........................zł, za 1 godz. lekcyjną (45 minut), kwota brutto słownie 

................................................................................................................................. 

 

Dla I części zamówienia brutto:………………………..kwota brutto słownie 

………………………………………………………………………………………                                                    

Dla II części zamówienia brutto:……………………….kwota brutto słownie 

……………………………………………………………………………………… 

Dla III części zamówienia brutto:……………………….kwota brutto słownie 

……………………………………………………………………………………… 

Dla IV części zamówienia brutto:……………………….kwota brutto słownie 

……………………………………………………………………………………… 

Dla V części zamówienia brutto:……………………….kwota brutto słownie 

……………………………………………………………………………………… 

Dla VI części zamówienia brutto:……………………….kwota brutto słownie 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.Oświadcza, iż w przypadku wyboru mojej oferty zrealizuję zamówienie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3.Oświadczam, że spełniam wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a w przypadku wyłonienia mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć  

poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające wykształcenie i 

doświadczenie zawodowe przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

 

4.Oświadczam, że: 

a) Zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki określone w 

zapytaniu ofertowym. 

b) Oferowana przeze mnie cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu( w przypadku 
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umowy zlecenia koszty ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, podatek dochodowy 

oraz koszty pracodawcy tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) 

c) Otrzymałam/łem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia  

niniejszej oferty. 

d) Podpiszę umowę o udzielenie zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

......................................      ...................................... 

Miejscowość, data        /podpis oferenta/ 
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            Załącznik nr 2  

                                       do zapytania ofertowego 

WYKAZ  NAUCZYCIELI 

POSIADAJĄCYCH WYMAGANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA 

wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Lp

. 
Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego 

Informacja o posiadanych 

uprawnieniach w świetle 

obowiązujących przepisów 

1 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

...........................................................                                          ..............................................................                  

/miejscowość, dnia/                                                                    /pieczęć, podpis osoby upoważnionej/ 
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                     Załącznik nr 3 

                                                      do zapytania ofertowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
 

 

 Ja niżej podpisany 

………………………………………………………………………………………………..,.  

(imię i nazwisko)  

 

Posiadający stopień nauczyciela …………………………………..oświadczam, że posiadam 

kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt IV 

zapytania ofertowego na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć 

dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w Drawnie w roku szkolnym 

2011/2012  w ramach projektu  „Po sukces przez naukę i zabawę  

 

 

…………………………………, dnia ………………………. 

(miejscowość) 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                                            (podpis) 

 

 


