Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza - Sukces”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, 25.02.2015 r.
Zapytanie ofertowe
( wartość do 30 000 €)
W

związku

z

Operacyjnego
i

realizacją
Kapitał

kompetencji

w

projektu

Ludzki

„Wsparcie-Wiedza-Sukces”,

2007

regionach”,

–

2013,

Działanie

9.1.

Priorytet

IX

w ramach

„Rozwój

Wyrównywanie

Programu

wykształcenia

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

zapraszamy

edukacji
Państwa

oraz
do

zmniejszenie

złożenia

oferty

różnic

w

cenowej

jakości
dotyczącej

usług

edukacyjnych

świadczenia

usługi

przeprowadzenie grupowych zajęć wyrównujących poziom wiedzy oraz indywidualnych
konsultacji z języka polskiego w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”.

1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul. Żabia 1, tel./fax
34/324-62-24,

e-mail:

sp22@edukacja.czestochowa.pl

adres

strony

internetowej:

sp22.ids.czest.pl, adres strony internetowej BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/.
2. Przedmiot zamówienia:
2.1.Przedmiotem
wyrównujących

zamówienia
poziom

jest

wiedzy

usługa

„Słowa,

słówka

przeprowadzenia
i

słóweczka"

grupowych
oraz

zajęć

indywidualnych

konsultacji z języka polskiego dla uczestników i uczestniczek projektu „Wsparcie – Wiedza
- Sukces” tj. uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
(SP 22) uczęszczających do klas 4 - 6 (w wieku 9 – 13 lat), w tym dla uczniów/uczennic
ze zdiagnozowanymi
problemami

deficytami

społecznymi

rozwojowymi: dyskalkulią, dysortografią, dysleksją,

oraz

uczniów/uczennic

z

niepełnosprawnością,

w tym: Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną i niepełnosprawnością
słuchową.
2.2.Przewidywane efekty dydaktyczne: zajęcia wyrównujące poziom wiedzy mają na celu
zmniejszenie

dysproporcji

między

uczniami/uczennicami

z

trudnościami

w

nauce,

a uczniami/uczennicami zdolnymi i polegać będą m.in. na podwyższaniu umiejętności
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zwięzłego i poprawnego pod względem ortografii i gramatyki redagowaniu tekstów,
korzystania w redakcji z różnych źródeł, w tym z wykorzystaniem technologii ICT
i zastosowania elementów kinezjologii edukacyjnej.
2.3.Zamówienie podzielone jest na 2 części:
- część I – zajęcia grupowe


Przewidywana liczba osób prowadzących zajęcia grupowe: 3 osoby



Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi:28h/grupę



Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut



Przewidywalna liczba grup: 3



Przewidywana liczba uczestników zajęć łącznie wynosi: 36 osób



Łączna przewidywana ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 84h

- część II – konsultacje indywidualne
-

Przewidywana liczba osób prowadzących konsultacje indywidualne: 2 osoby



Przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi:32h/osobę



Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut



Przewidywalna liczba osób: 6



Łączna przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi:192
h.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.
2.4.Miejsce realizacji

usługi:

Szkoła

Podstawowa

nr 22

im. Gabriela

Narutowicza

w Częstochowie, ul. Żabia 1, 42 – 202 Częstochowa.
2.5.Przewidywany harmonogram realizacji usługi: zajęcia i konsultacje prowadzone mogą
być od poniedziałku do soboty w pomieszczeniach udostępnionych przez Dyrektora SP 22.
W dni nauki zajęcia i konsultacje będą mogły odbywać się w przerwach między
poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć oraz przed lub po odbyciu wszystkich
zajęć lekcyjnych w danym dniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na
bieżąco

konsultowany

z Zamawiającym

i

dostosowany

do

możliwości

lokalowych

i czasowych SP 22 oraz uczestników i uczestniczek projektu. Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia kwartalnego harmonogramu form wsparcia zgodnie ze wzorem
przekazanym

przez

Zamawiającego.

Każdorazowo

zmiana

zapisów

kwartalnego

harmonogramu form wsparcia będzie przekazywana do Zamawiającego w formie pisemnej
najpóźniej na dzień przed planowanym terminem przeprowadzenia zajęć i/lub konsultacji,
których zmiana dotyczy.
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3. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany okres realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy maksymalnie do
13.11.2015 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
4.1.Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym
w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą.
4.2.Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
4.3.Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy
z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.
4.4.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość świadczonej
usługi.
4.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia pełnej dokumentacji gwarantującej
potwierdzenie rzetelnej realizacji usługi zgodnie z wykazem zawartym w § 2, we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. W postępowaniu udział mogą brać Wykonawcy, którzy:
- dla części I dysponują min. 3 osobami
- dla części II dysponują min. 2 osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi poniższe kryteria:
- posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia polska) z przygotowaniem
pedagogicznym lub ukończyli studia podyplomowe uprawniające do nauczania języka
polskiego i posiadają przygotowanie pedagogiczne;
-

posiadają

min.

2-letnie

doświadczenie

zawodowe

w

pracy

z

uczniem

z niepełnosprawnością;
- posiadają min. 5–letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą
w wieku szkolnym.
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5.2. Do formularza ofertowego należy załączyć wypełniony Wykaz osób, którymi dysponuje
Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania).
6. Kryteria wyboru oferty:
Cena – waga 100 %;
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna tą spośród ofert ważnych dla danego
rodzaju

szkolenia,

która

uzyska

największą

ilość

punktów

obliczoną

wg

następującego wzoru:
Cn

X

Cb

100%

=

P

Gdzie:
Cn – cena najniższa;
Cb – cena oferty badanej;
P – całkowita liczba punktów.
Oferta,

która

uzyska

najwyższą

liczbę

punktów

zostanie

uznana

za

ofertę

najkorzystniejszą.
7. Składanie ofert:
Ofertę cenową, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania,

należy złożyć do dnia 05.03.2015 r. do godziny 9:00 w jednej z niżej

wymienionych form:


pisemnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul.
Żabia 1 42-202 Częstochowa, Sekretariat Szkoły;



faxem na numer 34/324-62-24;



drogą elektroniczną na e-mail: kaluzna.agnieszka.22@gmail.com

Oferty należy składać z jednoznacznym wskazaniem na kopercie/lub tematem e-mail/fax
z

dopiskiem

„Dotyczy

zapytania

ofertowego

„Wsparcie-Wiedza-Sukces”

–

usługa

przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego – część….”
8. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
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Agnieszka Kałużna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza
w Częstochowie, tel. 34/324-62-24,

kaluzna.agnieszka.22@gmail.com

9. Informacja w sprawie umowy:
Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna
(umowa zlecenie),której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1.Wzór formularza ofertowego,
2.Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca,
3.Wzór umowy.
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