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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

nr PZ.042.4.1.2016 

Wójt Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

 

Zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach gimnazjalnych  

z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć w szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy 

Bierawa w ramach projektu Gimnazjum innowacji ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość 

edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa cywilnoprawna. 

Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Publiczne Gimnazjum w Bierawie, ul. Kościelna 1, 47-240 Bierawa 

1. Doskonalimy angielski 

Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 17 

XII 4 XII 3 

I - II 10 I 6 

III - V 25 II - IV 24 

VI 5 V - VI 10 

 

Zajęcia będą skierowane do uczniów I i II klasy gimnazjum. 
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2. Kółko geograficzne 

Zajęcia obejmują dziesięcioosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 60 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 17 

XII 4 XII 3 

I - II 10 I 6 

III - V 25 II - IV 24 

VI 5 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów klasy I gimnazjum (kontynuacja w II). 

3. Kółko chemiczne 

Zajęcia obejmują dziesięcioosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 60 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 17 

XII 4 XII 3 

I - II 10 I 6 

III - V 25 II - IV 24 

VI 5 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane będą do klasy I (kontynuacja w II). 
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4. Zgłębiamy fizykę 

Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 17 

XII 4 XII 3 

I - II 10 I 6 

III - V 25 II - IV 24 

VI 5 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas II-III. 

5. Zrozumieć matematykę 

Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 17 

XII 4 XII 3 

I - II 10 I 6 

III - V 25 II - IV 24 

VI 5 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas II-III. 
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Zespół Szkół - Gimnazjum w Solarni, ul. Raciborska 42, 47-244 Dziergowice 

1. The Communication Bridge – konwersacje w języku angielskim 

Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 22 

XII 6 XII 4 

I - II 12 I 4 

III - V 22 II - IV 20 

VI 4 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane dla uczniów klas II/III. 

2. Gazetka BILINGUA w języku obcym 

Zajęcia obejmują dwie sześcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 22 

XII 6 XII 4 

I - II 12 I 4 

III - V 22 II - IV 20 

VI 4 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane dla klas II/III. 
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3. Z Biologią przez świat – zajęcia eksperymentalne 

Zajęcia obejmują dwie ośmioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 22 

XII 6 XII 4 

I - II 12 I 4 

III - V 22 II - IV 20 

VI 4 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane dla klas I –III. 

4. Koło „Robotikon” 

Zajęcia obejmują dwie ośmioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 22 

XII 6 XII 4 

I - II 12 I 4 

III - V 22 II - IV 20 

VI 4 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane dla klas I-III. 
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5. Świat Mediów – Koło Młodych Dziennikarzy 

Zajęcia obejmują dwie sześcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 120 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 16 IX - XI 22 

XII 6 XII 4 

I - II 12 I 4 

III - V 22 II - IV 20 

VI 4 V - VI 10 

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas I-III. 

6. Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 

Zajęcia obejmują dwie czteroosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 15 godzin dla każdej grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 8 IX - XI 8 

XII 2 XII 2 

I - II 6 I 4 

III - V 12 II - IV 12 

VI 2 V - VI 4 

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas I-III. 
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7. Mówię i śpiewam świadomie 

Zajęcia obejmują szesnastoosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 8 IX - XI 11 

XII 3 XII 2 

I - II 6 I 2 

III - V 11 II - IV 10 

VI 2 V - VI 5 

 

Zajęcia dla klas I – III. 

8. Zajęcia korekcyjne na dużym basenie 

Zajęcia obejmują dwie dziesięcioosobowe grupy przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 40 godzin dla nauczyciela rocznie, w łącznym wymiarze 160 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 20 IX - XI 28 

XII 8 XII 8 

I - II 16 I 8 

III - V 32 II - IV 32 

VI 4 V - VI 4 

 

Zajęcia skierowane dla klas I – III. 

Zajęcia przewidziane dla 2 nauczycieli. 
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9. Szkolny Ośrodek Kariery 

Zajęcia obejmują piętnastoosobową grupę przez dwa lata szkolne (2016/2017, 

2017/2018), 30 godzin dla grupy rocznie, w łącznym wymiarze 60 godzin. 

Przez godzinę Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut (godzina 

lekcyjna). 

Zamawiający zastrzega konieczność realizacji godzin łącznie dla wszystkich grup, 

zgodnie z poniższym: 

Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 

okres Liczba godzin okres Liczba godzin 

X - XI 8 IX - XI 11 

XII 3 XII 2 

I - II 6 I 2 

III - V 11 II - IV 10 

VI 2 V - VI 5 

 

Zajęcia skierowane dla klas I – III. 

 

Zamawiający zapewni pomoce dydaktyczne do zajęć.  

Charakter zajęć: 

1. Doskonalimy angielski 

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego skierowane będą do uczniów pragnących 

rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych 

kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program zajęć powinien zakładać nabycie 

kompetencji kluczowych z języka obcego (j. angielskiego), takich jak prawidłowa 

komunikacja, pewność siebie oraz przygotowanie ucznia do skutecznego 

wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych. 

 

2. Kółko geograficzne 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wiedzy 

geograficznej (głównie geografia fizyczna). Uczniowie namacalnie powinni poznać 

różne rodzaje skał i minerałów oraz nauczyć się je rozróżniać, zrozumieć zjawiska 

ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi oraz jego konsekwencje, będą mogli sprawdzić 

swoją wiedzę dzięki wygenerowanym profesjonalnym testom tematycznym, nauczyć 

się rozróżniać różne skamieniałości, w tym skamieniałości przewodnie. Dodatkowo 

będą mogli zapoznać się z rodzajami chmur i ich występowaniem, zrozumieć czym są 

poziomice, warstwice, wysokość względna, bezwzględna, dolina, zbocze, poznać 

budowę wulkanu, poznać jak zbudowana jest ziemia, jak powstaje strefa ryftu 

i subdukcji, zapoznać się z nachyleniem osi ziemskiej, zrozumieć zróżnicowanie osi 

Ziemi. 

3. Kółko chemiczne 

Zajęcia będą miały na celu zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi 

poprzez przybliżenie zastosowania chemii w życiu codziennym, na bazie doświadczeń 
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i eksperymentów. Uczniowie powinni mieć szanse przyjrzeć się doświadczeniom 

przygotowywanym przez prowadzącego oraz wzięcia w nich udziału. Zajęcia mają 

również na celu rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia 

oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, wyrabianie 

odpowiedzialności, dokładności i wytrwałości oraz zapoznanie z pracą chemika 

w związku z istnieniem na terenie powiatu zakładów chemicznych. 

 

4. Zgłębiamy fizykę 

Zajęcia przewidują popularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej, 

inspirowanie i rozwijanie zainteresowań fizyką, docenienie znaczenia fizyki 

w otaczającym życiu codziennym a także wyrównanie poziomu wiedzy poprzez 

motywowanie do uzupełniania swoich wiadomości, mobilizowanie do samodzielnej 

i systematycznej pracy. 

5. Zrozumieć matematykę 

Zajęcia przewidują rozwijanie kluczowych umiejętności i zdolności poprzez gry 

logiczne i edukacyjne w dziedzinie matematyki. Stosowanie tego typu zajęć powinno 

umożliwić dziecku wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny, zmniejszyć 

niechęć do podejmowania wysiłku umysłowego, uaktywnić dzieci nieśmiałe lub 

przekonane o braku zdolności matematycznych. Charakter zajęć powinien pozwolić  

również uniknąć nudy w doskonaleniu technik. 

6. The Communication Bridge – konwersacje w języku angielskim 

Zajęcia przewidują rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia 

konwersacji w języku angielskim. Wzbogacenie słownictwa z różnych grup 

tematycznych, poznanie i uaktualnienie znanych już konstrukcji gramatycznych 

i potocznych wyrażeń w konkretnych sytuacjach. Doskonalenie umiejętności 

językowych jest możliwe poprzez stworzenie realnych sytuacji, w których uczeń może 

porozumieć się tylko w języku angielskim. 

7. Gazetka BILINGUA w języku obcym 

Celem zajęć jest nabycie kompetencji w zakresie j. angielskiego i j. niemieckiego, 

doskonalenie umiejętności komunikowania się, rozwijanie umiejętności posługiwania 

się różnymi formami wypowiedzi pisemnych, doskonalenie umiejętności poprawnego 

posługiwania się językiem obcym pod względem ortograficznym, stylistycznym 

i gramatycznym, przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru 

przekazów medialnych, rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej, 

wykorzystanie programów i technik komputerowych, wskazanie możliwości 

i zagrożenia współczesnych sposobów komunikowania się. 

8. Z biologią przez świat – zajęcia eksperymentalne 

Głównym celem zajęć przyrodniczych połączonych z doświadczeniami jest rozbudzenie 

ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie uczestników zajęć prowadzenia 

obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów.   

 

 



 

 

11 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

9. Koło „Robotikon” 

Podstawowym celem zajęć jest osiągnięcie dobrego poziomu opanowania umiejętności 

programistycznych uczniów szczególnie uzdolnionych, obejmujących podstawy 

programowania, przewidywania, konstruowania algorytmów. Przewiduje się 

wprowadzenie, przećwiczenie i utrwalenie kluczowych zagadnień dla nauki 

programowania, realizowanych z wykorzystaniem zestawu klocków Lego Mindstorms. 

Przewidziano realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu 

klocków Lego Mindstorms – łączącego klocki z serii Lego Technic z czujnikami 

elektronicznymi, serwomechanizmami oraz komputerową jednostką centralną. Taki 

zestaw pozwala między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki, 

a także na ich odpowiednie zaprogramowywanie. 

10. Świat Mediów – Koło Młodych Dziennikarzy 

Głównym celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia - 

zainteresowania literackie, interpersonalne, informatyczne, plastyczne, menadżerskie. 

Zajęcia powinny rozwijać wyobraźnię, zachęcać do aktywności, promować młode 

talenty. 

11. Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne 

Celem zajęć jest niwelowanie dysfunkcji związanych z zaburzeniami komunikacji 

interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności 

za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami, 

rozwijanie umiejętności przedstawiania własnego zdania i własnych relacji (bez 

agresji). 

12. Mówię i śpiewam świadomie 

Podstawowym celem zajęć jest niwelowanie dysfunkcji związanych z zaburzeniami 

mowy oraz komunikacji interpersonalnej poprzez ćwiczenia korygujące i śpiew. 

Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony 

fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Wdrażanie dzieci do twórczej 

aktywności słownej. 

13. Zajęcie korekcyjne na dużym basenie 

Na zajęciach niwelowane będą dysfunkcje związane z wadami postawy, skorygowanie 

istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu 

prawidłowego. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne na basenie posiadają pozytywny 

aspekt: ciało pływaka utrzymuje się w wodzie w odciążeniu, dzięki temu pływanie jest 

doskonałym środkiem do korygowania wad postawy i zapobiega ich powstawaniu. 

14. Szkolny Ośrodek Kariery 

Celem zajęć jest dostęp do poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, 

nabycie wiedzy z zakresu świata zawodów, rynku pracy oraz przygotowanie uczniów 

do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej. 

Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji 

życiowych, określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań, przygotowanie 

rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie 

zawodów i zatrudnienia, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi 

orientację edukacyjno - zawodową. 



 

 

12 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

Wykaz dzieci biorących udział w poszczególnych zajęciach zostanie określony i przedstawiony 

Wykonawcy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

Zajęcia odbywać się będę w salach dydaktycznych szkół gimnazjalnych, wyposażonych  

w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych do odpowiedniej liczby 

uczestników. 

Zajęcie będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć przez Dyrektora danej 

szkoły oraz Zamawiającego, który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni 

przed rozpoczęciem zajęć. 

Harmonogram będzie dostosowany do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych 

uczniów/uczennic biorących udział w projekcje oraz innych wydarzeń, jak np. wycieczki  

i przerwy w zajęciach dydaktycznych oraz z zastrzeżeniem, że średnia częstotliwość zajęć 

wynosi 2 godziny lekcyjne tygodniowo i nie może być realizowana jednorazowo (np. dwie 

godziny pod rząd). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania programu zajęć i przedłożenia go w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy; 

2) prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć i otrzymanym od Zamawiającego 

harmonogramem zajęć; 

3) sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć; 

4) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 

a) list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu 

zajęć, przy czym lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub 

osobę do tego upoważnioną,  

b) bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem, 

c) prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem  

i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu zajęć, przy czym 

karta pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub osobę do 

tego upoważnioną, 

d) weryfikacji postępów dziecka, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (np. test, notatka 

z rozmowy, itp.) 

e) sporządzania dokumentacji zdjęciowej z zajęć, 

f) przedkładania innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu. 

5) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt (Biurem Projektu znajdującym się 

budynku Urzędu Gminy Bierawa, przy ul. Wojska Polskiego 12 w Bierawie); 

6) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia 

edukacyjna prowadzone w ramach niniejszego zamówienia; 
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7) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); 

8) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz 

programu operacyjnego, itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi 

w tym zakresie wytycznymi – oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych  

w ramach realizacji zamówienia; 

9) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, 

zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie 

danych osobowych; 

10) informowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych 

uniemożliwiających prowadzeni danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie 

najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć; 

11) przekazania Zamawiającemu całej zgromadzonej dokumentacji związanej  

z wykonaniem umowy po zakończeniu realizacji zamówienia. 

 

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację  

o współfinansowaniu zajęć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oraz logotypy z wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy, zajęcia zostaną odpracowane  

w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. 

W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba 

powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – przez jedną część rozumie 

się jeden rodzaj zajęć. 

 

Określenie warunków zmiany zamówienia: 

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian  

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego, zastrzega się 

możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian 

może dotyczyć: 

a) okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 

c) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia publicznego określonego w umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć,  

z przyczyn uwzgledniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
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Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 

2018r. z zastrzeżeniem, że zajęcia rozpoczną się w momencie otrzymania przez 

Zamawiającego stosownych pomocy dydaktycznych.  

2. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych  

w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za  

1 godzinę lekcyjną przedstawionych w ofercie, 

b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 

ostatniego dnia miesiąca na podstawie dostarczonej karty czasu pracy, listy obecności 

oraz rachunku do umowy zlecenie z zastrzeżeniem posiadania środków na koncie 

projektu. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym, 

wynagrodzenie zostanie wypłacony w terminie 7 dni po otrzymaniu transzy zaliczki. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV) 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) posiadają kwalifikacje do przeprowadzenia określonego rodzaju zajęć i potwierdzą to 

odpowiednimi dokumentami, 

2) posiadają wykształcenie wyższe, z zaznaczeniem możności pracy z młodzieżą 

(pedagogiczne) – przedstawienie stosownych dokumentów, 

3) posiadają wiedzę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 

letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z młodzieżą (staż pracy) – opinia, 

zaświadczenia, list polecający, 

4) posiadają stopień co najmniej nauczyciela mianowanego, 

 

Zawarcie umowy 

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie oraz stopień a także wypełnione 

oświadczenia potrzebne do umowy zlecenia. Nie przedłożenie ww. dokumentów przez 

Wykonawcę Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 
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Kryteria porównania i oceny ofert: 

W przedmiotowym postepowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria: 

1. kwota brutto za realizację 1 godziny zajęć – waga 60% 

2. doświadczenie – waga 40% 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. 

 

Sposób liczenia punktacji: 

1) Cena wg. następującego wzoru: 

 

C = [Najniższa oferowana kwota brutto za realizację 1 godziny zajęć /cenę oferty   

                badanej] x 60 pkt 

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za kwotę brutto za realizację 1 godziny      

        zajęć 

2) Doświadczenie/staż pracy z młodzieżą, według następującego wzoru: 

 

Wymagany staż – min. 5 lat 

Zamawiający przyzna ofertom punktację w tym kryterium zgodnie z poniższym 

zapisem: 

- minimum 5 lat – D =0 pkt 

- 6-11 lat – D =10 pkt. 

- 12-17 lat – D =20 pkt 

- 18-23 lat – D =30 pkt 

- pow. 23 lat – D =40 pkt 

Oferenci z doświadczeniem poniżej 5 lat nie będą oceniani i zostaną z postępowania 

wykluczeni jako nie spełniający warunków postępowania. 

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału  

w postepowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 

punków wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

 

W = C+ D 

gdzie:  W –  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

C  –   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena 

D–    liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium doświadczenie/staż 

 

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

1. Adrian Zygmund, tel. 774872163, adrian.zygmund@bierawa.pl 

2. Katarzyna Kostka, tel. 77 4872266 w.106, katarzyna.kostka@bierawa.pl 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej zapisem: 

Oferta na konkurs nr PZ.042.4.1.2016 

Zajęcia: wpisać rodzaj zgodnie specyfikacją przedmiotu zamówienia 

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa 

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, w terminie do dnia 30 września 2016r. do godz. 

10.00. 

 

I N S T R U K C J A    K O N K U R S O W A    D L A    W Y K O N A W C Ó W 

 

1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik A do niniejszego 

zapytania. 

2. Do oferty musi zostać dołączony załącznik B do niniejszego zapytania. 

3. Do oferty musi zostać dołączony załącznik C do niniejszego zapytania. 

4. Złożone dokumenty przed podpisaniem umowy muszą być złożone w formie oryginału 

lub opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

5. Załącznik A, załącznik B i załącznik C musi być podpisany. 

6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane. 

7. Wykonawca winien umieścić załącznik A, załącznik B i załącznik C w kopercie 

posiadającej oznaczenia określone w ogłoszeniu.  
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