URZAD GMINY BRENNA
www.brenna.org.pl , e-mail. poczta@brenna.org pl
Urzad Gminy w Brennej. ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Gorki 'tot' ielkie

Gorki Male

Br enna

tel. 0 (prefix) 33 853 62 22, fax. 0 (prefix) 33 853 63 70

Fz.042.5.4.2011.ER

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
NA REALIZACJE ZAJEe Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
W RAMACH PROJEKTU „1,2,3 ANGIELSKI I TY!"

W zvvi4zku z realizacjq projektu pn. „1,2,3 angielski i Ty!" zapraszam do zlo2enia oferty na prowadzenie
zajee z jczyka angielskiego w ramach vvw. projektu, zgodnie z poniZszymi warunkami:
Przedmiot zamowienia: Prowadzenie zajce z jezyka angielskiego maj4cych na celu nabycie umiejetno§ci
porozumiewania sic w jczyku angielskim dla dzieci w wieku 3-6 lat dla 3 grup przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brennej.
I. Zakres usiugi obejmuje:
1. Zajecia maj4 bye prowadzone w wymiarze nie mniejszym niz1 godzina zegarowa w tygodniu
(2 godziny dydaktyczne) dla kaklej grupy.
2. Zajecia maj4 sic odbywae od paklziernika 2011r. do korica czerwca 2012r., w sumie nie mniej ni2
36 godzin zegarowych dla kaklej grupy.
3. Wykonawca moie ziokye oferte na prowadzenie zajee we wszystkich, w dwoch lub tylko w
jednej grupie przedszkolnej.
4. Zajecia powinny bye zgodne z podstaw4 programowq ogioszonq w Rozporz4dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz.U. z dn.15.01.2009r. Nr 4 poz.17).
5. Szczegolowy harmonogram zajce bcdzie uzgadniany przez Dyrektora Szkoly z wylonionym
Wykonawc4 uslugi po podpisaniu umowy.
6. Zajecia 1304 prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Le§nica 103, 43-438 Brenna.
7. Przed przystqpieniem do realizacji uslugi Wykonawca przygotuje program zajee z jezyka
angielskiego. Wszelkie material)/ konieczne do prowadzenia zajee, zapewni Wykonawca.
Wykonawca uwzgledni w programie zajeo problematyke rOwno§ci szans, w szczegolnoki
zaproponuje dzialania lub metody pracy wspieraj4ce szacunek i otwartok na inno§e, a take
pozwalajqce na niwelowanie stereotypOw funkcjonujqcych w §rodowisku wiejskim.
8. Wykonawca bedzie zobowi4zany do prowadzenia dziennika zajee zawierajqcego liste imienn4 dzieci
uczestnicz4cych w zajeciach i tematyke zajee. Wpisy w dzienniku musz4 bye potwierdzane przez
osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoly. Strona tytulowa dziennika musi bye opatrzona
kolorovvymi logo Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, logo Unii Europejskiej oraz
sformulowaniem „Projekt pn. „1,2,3 angielski i Ty!" wspolfinansowany ze §rodkow Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego". Koszt zakupu dziennika zajee
pokrywa Wykonawca w ramach uslugi.
9. Wykonawca bedzie zobowivany do prowadzenia arkuszy observvacji, indywidualnie dla ka2dego
dziecka, pozwalaj4cych na odnotowanie zmiany w osiqganiu rezultatow mickkich zaplanowanych
w projekcie, tj.
- odsetek uczestnikow projektu, ktorzy rozwineli tworcze i aktywne postawy,
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- odsetek uczestnikow projektu, kt6rzy rozwineli umiejetno§o dzialania w grupie rowie§niczej.
Arkusze obserwacji muszq bye potwierdzane przez Dyrektora Szkoly.
II. Termin wykonania uslugi: 17.10.2011r. — 28.06.2012r. — 36 godzin zegarowych dla kaZdej grupy (72
godziny dydaktyczne).
III. Warunki udziatu w procedurze wyionienia wykonawcy uslug — zlolenie nastepujqcych dokumentOw:
skladany dokument

Kwestionariusz osobowy (druk w
zalqczeniu)
0§wiadczenie o niekaralno§ci za
przestcpstwa popelnione umy§lnie
(druk w zalqczeniu)
0§wiadczenie (druk w zalqczeniu)
Propozycja cenowa (druk w
zalqczeniu)

~ha fizyczna

podmiot gospodarczy

tak

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak
tak Oferent powinien przedstawie
ww. dokumenty odnoszqce sic do
osoby, ktorq planuje do
wyznaczenia prowadzenia zajco
tak —
Oferent powinien przedstawie
dokumenty odnoszqce sic do
osoby, ktOrq planuje do
wyznaczenia prowadzenia zajee

Zyciorys/CV

tak

Kserokopie dokumentOw
potwierdzajqcych posiadane
kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia

tak

0§wiadczenie dot. osiqgania
minimalnego wynagrodzenia

tak

nie

tak

tak —
Oferent powinien przedstawie
dokumenty odnoszqce sic do
osoby, ktorq planuje do
wyznaczenia prowadzenia zajce

0§wiadczenie o zaangaZowaniu w
inne projekty POKL

IV. Kryteria wyboru oferty:
- spelnienie wymogow koniecznych do realizacji uslugi (potwierdzone kserokopiami lub oryginalami
dokumentow).
V. Wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji
- wyksztalcenie wy2sze, pedagogiczne, uprawniajqce do pracy z dzieemi w wieku 3-6 lat,
- do§wiadczenie zawodowe min. 1 rok szkolny w pracy z dzieemi przedszkolnymi,
- znajomok problematyki dotyczqcej rowno§ci szans, niwelowania roZnic i stereotypow mogqcych
wystepowae w spoleczno§ciach wiejskich.
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VI. Wymagania dodatkowe:
ukoliczone szkolenia/kursy/warsztaty zwiqzane z prowadzeniem zajce o podobnej tematyce,
- udzial w realizacji projektow wspolfinansowanych ze §rodkow unijnych, w szczegolno§ci
z Europejskiego Funduszu Spolecznego,
- systematycznok i rzetelno§e w realizacji obowiqzkow,
- komunikatywno§o, latwo§e nawiqzywania kontaktow z dzieemi,
- wysoka motywacja do pracy, kultura osobista oraz nienaganna postawa etyczna.
VII. Giowne obowivki wykonawcy ustugi — zgodnie z zakresem uslugi okre§lonym w pkt I.
VIII. Istotne postanowienia umowy:
- odpowiedzialno§e za prawidlowe wykonywanie uslugi, zgodnie z zakresem okre§lonym w pkt I,
forma prawna: umowa cywilno-prawna,
- termin wykonania uslugi: 17.10.2011r. — 28.06.2012r. — 36 godzin zegarowych dla ka2dej grupy
(72 godziny dydaktyczne).
dopuszcza sic moZliwo§e negocjacji ceny uslugi z Wykonawcq, kt6ry w najwyZszym stopniu spelnia
wymagania okre§lone w cz. V i VI zaproszenia,
- sposob rozliczenia §wiadczonych uslug zgodnie z zasadami PO Kapital Ludzki,
obowiqzek ochrony danych osobowych zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 z pain. zm.) i zaloleniami PO Kapital Ludzki,
- planowany spos6b organizacji zajce: zajecia dodatkowe, 2 razy w tygodniu po 1 godzinie dydaktycznej.
IX. Osoby do kontaktu: ElZbieta Rzeiniczek, tel. 33 8536 222 w. 231, e-mail: eszezniczek@brenna.org.pl
oraz Monika Bialek tel. 33 8536 222 w. 231, e-mail: m.bialek@brenna.org.pl
X. Termin i sposob zioienia oferty:
Oferte naleZy zlo2ye do 12 paidziernika 2011r., godz. 14:00 (termin dostarczenia do Urzedu Gminy Brenna)
w biurze podawczym Urzedu Gminy w Brennej (ul. Wyzvvolenia 77, 43 — 438 Brenna, I pietro)
w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, na kopercie nalety umie§cie napis:

NIE OTWIERAe!
Oferta na prowadzenie zajge z jczyka angielskiego
w ramach projektu „1,2,3 angielski i Ty!" P I w Brennej

Watniertia

Brenna, 5 paidziernika 2011r.
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