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Załącznik 1  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

KATEGORIA OPIS 

Nazwa przedmiotu 

usługi 

Przeprowadzenie zajęć języka angielskiego w oddziale przedszkolnym z 

dziećmi 3 i 4 letnimi w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie 

w ramach projektu „PRZEDSZKOLE WESOŁYCH KRASNALI”. 

Warunki realizacji 

usługi 

Umowa zlecenie 

 

Okres realizacji 

usługi
1
  

od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. 

Miejsce realizacji 

usługi 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie 

Wymiar 

świadczenia usługi 

Łącznie 44 godziny zajęć (przez jedną godzinę zajęć rozumie się – 60 minut 

realizowane w rozbiciu na cztery 15 minutowe zajęcia): w roku szkolnym 

2013/2014 - 22 godziny i w roku szkolnym 2014/2015 – 22 godziny, średnio 

2 godz./m-c 

Podstawowy 

zakres 

zadań/czynności  

w ramach usługi 

 Przeprowadzenie 44 godzin zajęć języka angielskiego w oddziale 

przedszkolnym z dziećmi 3 i 4 letnimi: 
Zajęcia mające na celu oswojenie dzieci z językiem obcym oraz naukę 

podstawowych pojęć językowych „przez zabawę”, w tym m.in.: gry tematyczno – 

językowe, tradycyjne zabawy z angielskiego kręgu kulturowego i odtwarzanie 

scenek z codziennego życia. 

 Opracowanie programu zajęć do ww. zakresu 

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć (w zakresie nie 

objętym podręcznikami do zajęć) 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów 

i pomocy dydaktycznych udostępnianych przez szkołę. 

Pozostały zakres 

zadań/czynności 

 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy 

z personelem projektu „PRZEDSZKOLE WESOŁYCH KRASNALI” 

 Prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników projektu  

 Bieżącego informowania Zamawiającego o:  

- wszystkich przypadkach nieobecności uczestników projektu, 

- rezygnacji uczestników projektu,  

- problemach zgłaszanych przez uczestników projektu,  

                                                           

1
 zgodnie z ustalonym harmonogramem (jeśli dotyczy). 
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- ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć. 

Wymagania w 

stosunku do 

Wykonawcy 

 Wykształcenie wyższe 

 Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z dziećmi 

 Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w szkole i 

przygotowanie do prowadzenia zajęć z języka angielskiego 

 Znajomość metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

 Posiadanie niezbędnej wiedzy lub doświadczenia w realizacji zajęć 

w ww. zakresie 

Pozostałe 

wymagania 

 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. 

 Osoby zaangażowane w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie 

mogą ubiegać się o prowadzenie zajęć wyłącznie, gdy obciążenie z tego 

wynikające nie będzie przekraczać 240 godzin/m-c oraz osoba ta 

prowadzić będzie ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach 

wszystkich projektów i udostępniać ją będzie Zamawiającemu (w 

okresie realizacji usługi). 

Inne Nie dotyczy 
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Załącznik 2 

 

………………………………….. 

Imię i nazwisko lub pieczęć firmy  

………………………………, …………………….. 
                                                                                                                          (miejscowość i data) 

 

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie 

Dratów 83, 21-075 Ludwin  

pwk-dratow@wp.pl 

 

Odpowiedź na rozeznanie rynku 

1. Przedmiot zamówienia:  

L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Oferowana cena 

za 1 

godzinę 

brutto 

za cały 

przedmiot 

zamówienia 

1.  

Przeprowadzenie 44 godzin zajęć języka 

angielskiego w oddziale przedszkolnym z 

dziećmi 3 i 4 letnimi w Szkole Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w Dratowie w ramach 

projektu „PRZEDSZKOLE WESOŁYCH 

KRASNALI”: 
Zajęcia mające na celu oswojenie dzieci z językiem 

obcym oraz naukę podstawowych pojęć językowych 

„przez zabawę”, w tym m.in.: gry tematyczno – 

językowe, tradycyjne zabawy z angielskiego kręgu 

kulturowego i odtwarzanie scenek z codziennego 

życia. 

Umowa zlecenie: 44 godziny zajęć (przez jedną 

godzinę zajęć rozumie się – 60 minut, 

realizowane w rozbiciu na cztery 15 minutowe 

zajęcia): w roku szkolnym 2013/2014 - 22 

godziny i w roku szkolnym 2014/2015 – 22 

godziny, średnio 2 godz./m-c 

godz. 44   

RAZEM  

 

2. Oferuję realizację zadań ujętych w zamówieniu za cenę brutto……………………….. PLN 

(cenę całkowitą i ostateczną uwzględniającą wszystkie należne składki i inne należności 

budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie 

ciąży obowiązek ich odprowadzenia). 

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. 
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4. Imię i nazwisko / nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………... 

6. NIP wykonawcy ………………………………………………….. 

7. PESEL wykonawcy ………………………………………………. 

8. Wartość przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………... 

słownie: ………………………………………………..……………………….. złotych 

9. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

10. Zapłata za wykonywany przedmiot zamówienia nastąpi: kwartalnie, w ciągu 30 dni od dnia 

wpływu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku oraz karty czasu pracy. 

11. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Załączniku 1 do podanej 

informacji. 

12. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania stawiane Wykonawcy w rozeznaniu rynku  z 

dnia …………...2013 r. (Załącznik 1). 

 

 

W przypadku uznania mojego zgłoszenia za najkorzystniejsze zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Dnia ………………………………………….                                        ………………………………… 
                                                                                                                                                            Podpis 

 


