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Ostróda 25.10.2011r.
ZAPYTANIE O CENĘ
NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE OSTRÓDA 
 „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda" 
nr umowy POKL.09.01.02 – 28 – 111/11
Zapraszam do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania o cenę, na realizację zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w okresie : listopad 2011 – czerwiec 2012 r. Zamówienie poprzedzone rozeznaniem cenowym o wartości poniżej 14.000 euro.
Informacje ogólne: Zamawiający: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, tel/fax: 89 6760782, e-mail:oswiata@gminaostroda.pl
Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w formie umowy zlecenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Szkoła Podstawowa w Brzydowie:     
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 60 godzin
Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 30 godzin


2. Szkoła Podstawowa w Lipowie:
a)  Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod. – wymiar 30 godzin 
      b)  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
      c)  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 60 godzin
      d)  Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 30 godzin


3. Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie:

	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 60 godzin
	Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 30 godzin
	Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 60 godzin









4. Szkoła Podstawowa w Tyrowie:
 
a)  Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod. – wymiar 30 godzin
b)  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 90 godzin




Szkoła Podstawowa w Samborowie:

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod. – wymiar 30 godzin
	Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 30 godzin
	Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 30 godzin


Szkoła Podstawowa w Starych Jabłonkach:

Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod. – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 60 godzin


Szkoła Podstawowa w Szyldaku:

	Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodą (obserwacje przyrodnicze)  – wymiar 30 godzin

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 30 godzin
Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 30 godzin


Szkoła Podstawowa w Wygodzie:

	Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 60 godzin






Szkoła Podstawowa w Zwierzewie:

	Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wymiar 30 godzin
	Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – wymiar 30 godzin
	Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  – wymiar 30 godzin

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy  – wymiar 30 godzin





	


Realizacja zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda"   
w Gminie Ostróda" nr umowy pokl.09.01.02 – 28 – 111/11 realizowanego 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin wykonania zamówienia: listopad 2011 r. – czerwiec 2012 r.

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybrane zajęcia w wybranej placówce.

Cena brutto: oznacza wynagrodzenie wraz z pochodnymi, należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy

Warunki konieczne zamówienia:

- kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć
- doświadczenie
- dyspozycyjność (możliwość realizacji w płynnych godzinach, zgodnie z zapotrzebowaniem i sytuacją placówki)
- koszty dojazdu na zajęcia nie podlegają dofinansowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 

     1)   Dokument potwierdzający nadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej 
           nauczyciela kontraktowego,
	Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia oraz szczegółowych kwalifikacji określonych w rozporządzeniu wymienionym w rozdziale 11 ust. 2 pkt 1 ppkt b, odpowiednich dla poszczególnych części zamówienia.

CV – wykazane doświadczenie i przebieg pracy zawodowej.
Zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie (w przypadku, gdy osoba jest obecnie zatrudniona)
																		
Kryterium wyboru: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

Termin miejsce składania ofert: osobiście do siedziby Urzędu Gminy Ostróda (sekretariat) 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, lub przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: file_2.png
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Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. file_6.png
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, faksem na nr: 89 6760782 do dnia 02 listopada 2011 r. do godz. 14:00 

Otwarcie ofert: 02 listopada 2011r. godz. 14:45.












Załącznik 1 – do zapytania o cenę 																
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Ostróda dnia…………………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………                                                                                    Gmina Ostróda ul. Jana III Sobieskiego  1
                                                                                                                                                                                                                                                      14-100 Ostróda
…………………………………………………………………………………………
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia  24.10.2011r. informuję, iż jestem gotowy/wa zrealizować następujące zamówienie:
	Rodzaj zajęć: ………………………………………………………………………………………..                    ……………………………………………………………………………………….                          ………………………………………………………………………………………                         ……………………………………………………………………………………….                         ………………………………………………………………………………………. 




	Szkoła: ………………………………………….. cena brutto: …………………………..

               …………………………………   ……. cena brutto: ………………………….
               ………………………………………     cena brutto: ………………………….
               ………………………………………… cena brutto: ………………………….
               ………………………………………… cena brutto: ………………………….
Jednocześnie informuje, iż posiadam doświadczenie i kwalifikacje do zrealizowania w/w zajęć. W załączeniu przesyłam wymagane załączniki:
- CV
- kserokopia aktu stopnia zawodowego
- kserokopia potwierdzająca kwalifikacje
- zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu 

Tel. Kontaktowy:    ……………………………………………………..
……………………………………………………………………..
(podpis)

