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Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7313.1.2011 
dotyczy projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III 

w Szkole Podstawowej w Czeremsze” 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Czeremcha 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach 
projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-496/10 pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Czeremsze” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna da zrealizowania zajęć: 

A. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 1 
grupa – 30 godzin na rok szkolny 2010/2011; 

B. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 1 grupa – 40 godzin 
na rok szkolny 2010/2011; 

C. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego – 1 grupa – 
30 godzin na rok szkolny 2010/2011. 

2.1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
2.2.      Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 22.06.2011 r. 
 
4. WIEDZA I DOSWIADCZENIE: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
• Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące 

wykształcenia: 
Ø Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi - wykonawca usługi powinien 

posiadać stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego, 
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym 
kwalifikacje do nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz z terapii 
pedagogicznej; 

Ø Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - wykształcenie wyższe 
magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, doświadczenie zawodowe; 
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Ø Zajęcia dla dzieci rozwijające uzdolnienia z zakresu języka angielskiego -  
wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum 
nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 
w zakresie filologii angielskiej. 

 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być: 
- posiadać datę sporządzenia, 
- wymagane wykształcenie oferenta - udokumentowane 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP; 
- określać cenę za wykonane usługi, 
- oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie, 
- strony oferty powinny być ponumerowane. 
 
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
• Oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Załącznik Nr 2 
 
7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
A. Oferta powinna być dostarczona na adres: Urząd Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,  
17-240 Czeremcha, pokój Nr 16 w terminie do 25.02.2011 roku do godziny 08:00 
B.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2011r. o godzinie 08:30, pokój nr 6 Urzędu Gminy 
Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 
C.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.czeremcha.pl oraz potwierdzi w/w fakt 
wersją papierową. 
 
9. DODATKOWE INFORMACJE: 
• Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. mgr inż. Alina 

Plis Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czeremsze, pod numerem telefonu 85 685 00 14 oraz 
adresem email: spczeremcha@wp.pl  

 
10. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór formularza ofertowego; 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2. 
3. Projekt umowy 

 
 
 
 
 Wójt Gminy Czeremcha 

                                                              mgr Jerzy Szykuła 
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