Projekt pn. „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, 03.10.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/9.1.2/SRKK/OF

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13 ogłasza nabór
nauczycieli/prowadzących poniższe zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne w ramach projektu pn. „Szkoła Rozwoju
Kompetencji Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 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)

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przygotowanie do egzaminu kl VI), socjoterapia. Projekt „Szkoła
Rozwoju Kompetencji Kluczowych” adresowany do uczniów i uczennic klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zajęć oraz wymagania:
CZĘŚĆ I. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Grupa docelowa: 2 grupy po 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 160 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe z języka niemieckiego, nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej.
CZĘŚĆ II. ZAJĘCIA ROZWOJOWE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe z języka rosyjskiego, nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej.
CZĘŚĆ III. KLUB ODKRYWCÓW
Grupa docelowa: 2 grupy po 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 160 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe-biologia, lub chemia, lub fizyka, co
najmniej 4- letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce.
CZĘŚĆ IV. LOGICZNE MYŚLENIE
Grupa docelowa: 2 grupy po 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 160 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe-matematyka, nauczyciel mianowany
lub dyplomowany, co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej.
CZĘŚĆ V. REPORTER (w ramach zajęć powstanie gazetka szkolna wydawana przez uczestników)
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175
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Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe polonistyczne, nauczyciel mianowany
lub dyplomowany co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć o
podobnej tematyce.
CZĘŚĆ VI. MUZYKA/RYTMIKA/TANIEC
Grupa docelowa: 3 grupy po 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 240 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe, co najmniej 4- letnie doświadczenie
w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce.
CZĘŚĆ VII. WOLONTARIAT
Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe, co najmniej 2- letnie doświadczenie
w pracy wolontariackiej, co najmniej 4- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
CZĘŚĆ VIII. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE (przygotowanie do egzaminu kl VI-język polski).
Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe z języka polskiego, nauczyciel
mianowany lub dyplomowany, co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej.
CZĘŚĆ IX. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZE (przygotowanie do egzaminu kl VI - matematyka).
Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 1 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: wykształcenie wyższe z matematyki, nauczyciel mianowany
lub dyplomowany, co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej.
CZĘŚĆ X. SOCJOTERAPIA
Grupa docelowa: 1 grupa, 8 osób, 20 zajęć x 2 h x 2 lata = 80 godzin dydaktycznych, 2 prowadząca/y;
Wymagania w stosunku do prowadzącej/ego: nauczyciel mianowany lub dyplomowany, co najmniej 7letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć, co najmniej 4- letnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce.
4. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
5. Zakres zajęć musi być zgodny z obowiązującą podstawą programową i realizowany wg opracowanego przez
zleceniobiorcę programu zajęć, uwzględniającego diagnozę potrzeb uczestników projektu.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obserwacji i oceny jakości prowadzonych zajęć.
7. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Forma zatrudnienia:
1. Umowa cywilnoprawna
2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z faktyczną liczbą zrealizowanych przez zleceniobiorcę godzin, na
podstawie rozliczenia przedstawionego po zrealizowaniu części (nie mniej niż 10 h) lub całości zajęć.
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od rozliczenia.
3. Warunkiem terminowego wypłacenia wynagrodzenia jest dostępność środków na subkoncie
Zleceniodawcy związanego z realizacją projektu.
Miejsce, termin i inne warunki realizacji zamówienia:
1. Miejsce: Szkoła Podstawa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku, ul. Strażacka 25, 15-687 Białystok
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175
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2. Przewidywany termin zajęć: w okresie 21.10.2013 r. – 30.06.2015 r., poniedziałek - piątek, w
wyjątkowych przypadkach w soboty, dopasowane bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku, w zależności od godzin dyspozycyjności danej grupy
uczniów.
3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina
zajęć specjalistycznych — 60 minut.
4. Zleceniobiorcy będą prowadzić zajęcia wg ustalonego w porozumieniu ze Zleceniodawcą harmonogramu.
Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć szkoły.
Zleceniobiorca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramach.
Jeżeli zajęcia w danym tygodniu się nie odbędą (w przypadku choroby Zleceniobiorcy, długiego
weekendu, itp.), prowadząca/y będzie zobligowany do odpracowania zajęć w ciągu kolejnych tygodni
zgodnie z ustalonym z Zleceniodawcą terminem.
5. Zleceniobiorcy nie przysługuje zwrot kosztów podróży na zajęcia.
6. Za rekrutację uczestników zajęć odpowiada zleceniodawca.
7. Oferent będzie zobowiązany do osobistego prowadzenia zajęć (wyklucza się możliwość podzlecania
prowadzenia zajęć).
8. Osoby zatrudnione w instytucji zaangażowanej w realizację PO KL, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, regionalnym Ośrodku EFS, i Krajowej Instytucji
Wspomagającej, mogą ubiegać się o prowadzenie zajęć wyłącznie w sytuacji w której nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie.
9. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą brać udział w postępowaniu, pod warunkiem
osobistego wykonywania zadań. W szczególności osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie
może zlecić przeprowadzenia zajęć oraz innych czynności ustalonych w treści umowy osobie trzeciej.
10. W udzieleniu zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, polegające w szczególności, na
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakres obowiązków :
 prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem;
 dokumentowanie zajęć w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, kartach czasu pracy;
 promocja projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego;
 ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie;
 przestrzeganie regulaminu, obowiązującego w pracowniach, w których będą prowadzone zajęcia;
 decydowanie o doborze form, metod i środków dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy multimedialnych zakupionych w ramach projektu;
 okresowa i końcowa ewaluacja postępów uczniów;
Wymagane dokumenty:
Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania formularzu.
Termin, miejsce i forma składania ofert:
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175
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Termin: oferty należy składać w terminie od dnia 03.10.2013r. do dnia 18.10.2013 r., do godziny 10:00.
Miejsce: oferty w postaci elektronicznej lub papierowej należy składać na adres: marzdlainnych@gmail.com lub
dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH”
15 – 665 Białystok, ul. Rumiankowa 13 (wejście z tyłu budynku szkoły)
z dopiskiem na kopercie Projekt „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych”
Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.
Kryterium wyboru oferty:
70% cena, 30% kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (przy spełnieniu wymogów koniecznych określonych przy
opisie poszczególnych zajęć).
Zleceniodawca oceniając kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów dokona porównania kwalifikacji oraz
doświadczenia kandydatek/ów ubiegających się o świadczenie usług i przyzna punkty proporcjonalnie do
posiadanych kwalifikacji i doświadczenia po przeanalizowaniu wszystkich złożonych ofert.
Sposób oceny ofert:
Ocena = A+B
gdzie:
A = cena (70 pkt)
B = kwalifikacje i doświadczenie (30 pkt)
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą/e ofertę/y, która/e uzyska/ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o
ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Zleceniobiorcą na realizację usługi. Jeśli Zleceniobiorca,
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za świadczenie usługi edukacyjnej w przypadku gdyby
cena najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zleceniodawca
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Osoba do kontaktu: Bożena Wasilewska
e-mail: marzdlainnych@gmail.com, tel. 602 352 175
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/9.1.2/SRKK/OF
z dn. 02.10.2013 r.
FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO NAUCZYCIELA/PROWADZĄCEGO
Imię (imiona) i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon komórkowy
Adres e-mail

Cześć zamówienia

Aplikowany rodzaj zajęć (proszę wpisać nazwę zajęć
podaną w zapytaniu ofertowym)

Ilość godz.

Cena brutto za
godzinę

Wykształcenie:

Doświadczenie
w prowadzeniu zajęć z
dziećmi:

Dodatkowe umiejętności/
kwalifikacje uwagi:

Stopień awansu
zawodowego
(jeśli dotyczy)
Dyspozycyjność (możliwe
godziny prowadzenia zajęć
w projekcie pt. „Szkoła
Rozwoju Kompetencji

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
Pn……………………………………….
Wt……………………………………….
Śr………………………………………..
Czw……………………………………..
Biuro projektu:
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok
www.mydlainnych.pl, e-mail: marzdlainnych@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Kierownik projektu: Bożena Wasilewska, tel. 602 352 175

Projekt pn. „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr POKL.09.01.02-20-789/13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kluczowych”)

Pt………………………………………..
Sob………………………………………

Oświadczam, że:
1. deklaruję uczestnictwo w działaniach wskazanych przez Zleceniodawcę niezbędnych do realizacji zadań
przewidzianych w ramach projektu,
2. zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i akceptuję zawarte w
niej informacje,
4. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Oświadczam, że w dniu złożenia oferty prowadzenia zajęć w ramach projektu „Szkoła Rozwoju
Kompetencji Kluczowych nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem „MY DLA
INNYCH” z siedzibą w Białymstoku
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

………..………..………………………………………………..……………………………………
(data i czytelny podpis)
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