
Baćkowice, dn. 16.09.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” 
w ramach Pod działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym

1. Zamawiający

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
27-552 Baćkowice 84

2. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie i Publicznej Szkoły 
Podstawowej we Wszachowie:

1) Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji w klasach I-III – po 1 grupie w wymiarze po 30 
godzin w każdej szkole

2) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w klasach 
I-III  - po 1 grupie w wymiarze po 30 godzin w każdej szkole

3) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w 
klasach I-III – po 1 grupie w wymiarze po 30 godzin w każdej szkole

3. Termin realizacji zamówienia

01.10.2011 – 29.06.2012

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cena podana w ofercie powinna zawierać 
koszt jednej godziny zajęć brutto z pochodnymi w złotych.

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, pojedyncza oferta musi 
uwzględniać co najmniej 30 godzin zajęć realizowanych w obrębie od 1-3 grupy 
zadań w jednej szkole
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6. Inne istotne warunki zamówienia

Oferent musi udokumentować posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia zajęć 
wymienionych w ust. 2 zgodne z wymogami Ustawy o systemie oświaty, Karty 
Nauczyciela i obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi. 
Nauczyciele w szczególności powinni posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
minimum 3 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz minimum status nauczyciela 
kontraktowego, oraz wykazać się znajomością środowiska szkolnego. Oferent 
powinien zapewnić bezpieczeństwo uczestniczącym w zajęciach dzieciom.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana 
przez oferenta. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, z podanym 
adresem zwrotnym z napisem: „Oferta w ramach projektu indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w 
szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie w Gminie Baćkowice”

Oferta powinna zawierać:
1) CV
2) program zajęć
3) dokumenty poświadczające wykształcenie
4) oświadczenie o niekaralności
5) oferta cenowa

Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć u zamawiającego - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”; 27-552 Baćkowice 84 – do dnia 
29.09.2011r do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2011r. godz. 14.30.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Roman 
Szczuchniak pod nr tel. 15 868 16 56.
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