Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi– prowadzenie Kółek języka angielskiego –
zajęć języka angielskiego, których program wykracza poza treści realizowane w ramach
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach projektu pn „Przedszkolaki
z perspektywą- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020.
2. Kółka języka angielskiego mają być realizowane w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020
w Przedszkolu nr 1 w Redzie.
3. Zamawiający przewiduje, iż w roku szkolnym 2018/2019 zajęciami objęte będą 4 grupy
przedszkolaków po 30 godzin każda grupa (łącznie 120 godzin), zaś w roku szkolnym
2019/2020 1 grupa przedszkolaków 30 godzin (łącznie 30 godzin). Razem w ramach
niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować 150 godzin zajęć.
4. Podział zajęć między lata szkolne może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości prowadzonych zajęć.
6. Zajęcia należy prowadzić z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci.
7. Sposób prowadzenia zajęć należy dopasować do wieku dzieci (forma zabawy).
8. W ramach prowadzonych zajęć należy uwzględnić wykorzystanie narzędzi TIK, tj; m.in.
tablic interaktywnych, podłóg interaktywnych, laptopów- stanowiących wyposażenie
przedszkola.
9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 specjalistami
posiadającymi kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) oraz
posiadającymi minimum 24 miesięczne udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu
zajęć języka angielskiego z dziećmi w wieku 3-6 lat w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem
składania ofert.
10. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
a) prowadzenie zajęć w wymiarze opisanym w pkt 3,
b) prowadzenie dzienników zajęć (ich zapewnienie leży po stronie Wykonawcy),
c) zapewnienia dla każdego ucznia kompletu materiałów dydaktycznych niezbędnych
do przeprowadzenia zajęć;
d) promocji projektu - materiałów edukacyjnych (w tym programu zajęć, dziennika zajęć).
Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna
dla wszystkich osób uczestniczących w zajęciach. Materiały promocyjne powinny wskazywać

źródło finansowania zajęć poprzez zamieszczenie oznaczenia zawierającego znak Unii
Europejskiej i znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w wersji czarno- białej oraz dodatkowo flagę Polski w wersji
kolorowej.
e) fotograficznego dokumentowania prowadzonych zajęć,
f) dbałość o stan nieodpłatnie udostępnionych przez Dyrektora Przedszkola sali, sprzętu
i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prowadzonych zajęć
oraz szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania
przedmiotu umowy.
12. Zajęcia mają być realizowane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora
przedszkola, przy czym zakłada się, iż każda grupa będzie miała średnio dwa spotkania
w tygodniu po 0,5 godziny.
13. Wykonawca uzgodni terminy zajęć z dyrektorem przedszkola w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.
14. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w terminach
realizacji zajęć, wynikających ze zmiany planu zajęć lub uroczystości przedszkolnych.
15. Obowiązkiem Wykonawcy jest systematyczne i zgodne z uzgodnionymi terminami
realizowanie zajęć oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdym przypadku
uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
16. Termin realizacji zajęć: w ciągu 7 dni od dnia uzgodnienia harmonogramów do 30 czerwca
2020 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
______________ dnia___________.
(miejscowość)

(data)

____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Dane Wykonawcy:
Nazwa/ imię i nazwisko ………………………………
Siedziba/adres zamieszkania: …………………………….
Numer telefonu/fax: …………………
NIP: ………………………………….
REGON: …………………………….

FORMULARZ OFERTOWY
1. Działalność prowadzona na podstawie (jeśli dotyczy) : ….………………..……………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa dokumentu, organ wydający dokument, nr ewidencyjny)
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z Przedszkolem nr 1:
……………………………………………………………………………………………………………………….
3.
Osoba
upoważniona
do
…………………………………………………………

podpisywania

umowy:

………..

4. Kalkulacja kosztów realizacji zajęć:
1
Liczba godzin

2
Cena za godzinę

3
Cena za godzinę

4
Wartość netto

5
Wartość brutto

netto
brutto
(kol.1 x kol. 2)
(kol. 1 x kol. 3)
150
Oświadczam, że po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.
Deklaruję ponadto warunki płatności: …………… dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

………………………………
Miejscowość, data

…………………………..……………….
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
______________ dnia___________.
(miejscowość)

(data)

____________________________
Pieczątka firmowa Wykonawcy (jeśli dotyczy)
Dane Wykonawcy:
Nazwa/ imię i nazwisko ………………………………
Siedziba/adres zamieszkania: …………………………….
Numer telefonu/fax: …………………

Przedszkole nr 1 w Redzie
ul. ……………………………………….
dane Zamawiającego

Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, stażu pracy z zakresu prowadzenia zajęć związanych z przedmiotem
zamówienia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami *
Oświadczam, że wykonam zamówienie przy udziale następujących osób:
Lp.

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe/
informacja o
posiadanych
uprawnieniach

Doświadczenie
i wykształcenia
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Staż pracy
niezbędny do
wykonania
zamówienia

Podstawa
dysponowania
osobami

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia
i wykształcenia, staż pracy z zakresu prowadzenia zajęć związanych z przedmiotem zamówienia przez wykładowców/instruktorów, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

…………………………………..
(podpis i pieczęć Wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

