
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  ROE.042.1.1. 2016.DW                                                                                      Czerniejewo, 17 listopada 2016r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  
z dnia 17 listopada 2016 r. 

 
W związku z realizacja projektu pn. „Przedszkole dla każdego dziecka – zwiększenie szans 
edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 8: 
Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna Gmina Czerniejewo zwraca się z zapytaniem ofertowym 
 

1. Zamawiający 
Gmina Czerniejewo 
NIP 784 – 229 – 97 – 24 
REGON 631259525 
Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo  
NIP  Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo 784 – 18 – 79 – 129 
REGON Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo 000528008 
Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek – 7:00 – 15:00 
strona internetowa: www.czerniejewo.com.pl 
e- mail: urzad@czerniejewo.pl 
tel. 61 429 13 10, fax. 61 429 13 49 

2. Przedmiot zamówienia: 
2.1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć  w ramach 
projektu . „Przedszkole dla każdego dziecka – zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci                   
w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo” 
Usługi będą realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Żydowie, ul. Kościuszki 34,                      
62 -241 Żydowo w następujących specjalnościach: 
Zadanie 1: Logopedia z elementami logorytmiki 
Zadanie 2: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
Zadanie 3: Gimnastyka korekcyjna 
Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne objęte projektem według 
harmonogramów ustalonych  w porozumieniu z dyrektorem przedszkola. Godzina  zajęć 
specjalistycznych  trwa 60 minut ( § 14 ust.1 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ). Czas zajęć dla dzieci                         
3 i4.letnich należy dostosować zgodnie z § 6 ust.3 pkt 1 załącznika nr 1do Rozporządzenia MEN               
z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół - 
Dz.U z 2001 Nr 61 poz. 624 ). 
2.1.2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) : 80110000-8 
Usługi szkolnictwa przedszkolnego 
2.1.3. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m.in.: 
a) prowadzenie zajęć z dziećmi 3. i 4. letnimi nowoprzyjętymi w roku szkolnym 2016/2017                   
do Przedszkola Samorządowego w Żydowie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Zajęcia będą 



odbywać się poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 
ustawy o systemie oświaty ( poza 5 godzinami ). 
b) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych ( dzienniki zajęć, miesięczne karty pracy, ponadto 
opracowany autorski program zajęć ) 

c) sporządzanie sprawozdań, analiz, ankiet dot. realizowanych zajęć, współpraca z dyrektorem 
przedszkola , koordynatorem projektu 

d) opracowanie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć 
dodatkowych zgodnie z harmonogramem i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi przedszkola                  
i koordynatorowi projektu 
Zakres zadań i odpowiedzialności: 
> prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu 
> tworzenie programu zajęć specjalistycznych, wg wybranych rodzajów zadań 
> współpraca z koordynatorem projektu, dyrektorem przedszkola 
> prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników 
> wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności 
związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć 
 
Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich zadań zamówienia. 
Ze względu na specyfikę zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć z dziećmi na terenie 
placówki poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty  wg harmonogramu opracowanego po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola                   
i koordynatorem projektu. Ponadto zajęcia mają być prowadzone w oparciu o autorskie programy 
uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu 
 
2.2 Szczegóły zamówienia: 
 
część 
zamówienia¹ 

nazwa zadania ilość godzin dla 
każdej części 

opis zadania i produktów które będą wytworzone 
w ramach jego realizacji 

Zadanie 1 Logopedia z elementami 
logorytmiki 

80 godzin Realizacja 80 godz. zajęć w ramach których dzieci 
zostaną zdiagnozowane, będą korygowane wady 
wymowy, w prowadzeniu zajęć zostaną zastosowane 
elementy logorytmiki; Celem zajęć jest poprawa 
wymowy a co za tym idzie  poprawy porozumiewania 
się dzieci  

Zadanie 2 Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne 

80 godzin Realizacja 80 godz. zajęć przygotowujących dzieci 
do czytania i pisania poprzez kształtowanie 
i rozwijanie: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, 
spostrzegawczości, orientacji przestrzennej 
i kierunkowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, 
koordynacji wzrokowo – słuchowej – ruchowej, 
koncentracji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, 
koncentracji uwagi, sprawności grafomotorycznej. 
Celem zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężeniu 
trudności i umożliwienie mu prawidłowego 
funkcjonowania w grupie 

Zadanie 3 Gimnastyka korekcyjna 80 godzin Realizacja 80 godzin zajęć ruchowych z elementami 
gimnastyki korekcyjnej w formie gier i zabaw 
ruchowych. Celem zajęć jest korygowanie 
zaobserwowanych wad oraz uczenie dziecka nowych 
umiejętności ruchowych, wyrabiania siły, 
wytrzymałości, koordynacji ruchowej, szybkości oraz 
myślenia przyczynowo – skutkowego. 

 



1) w formularzu oferty należy wskazać wybrane rodzaje zadania, jaki wykonawca oferuje do przeprowadzenia 
 
 
Liczba uczestników w poszczególnych zajęciach ma być zgodna z zaleceniami zawartymi                         
w Rozporządzeniu MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U.                   
z 2013 r. poz. 532 ) 
 

2.3 Dodatkowe informacje 
2.3.1    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian ujęte są we  
            wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego. 
2.3.2.   Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego.  
2.3.3.   Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
2.3.4   Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym w Żydowie, ul. T. Kościuszki 34,     
 62 – 241 Żydowo   

3.Warunki udziału w postępowaniu 
 Akceptacja wszystkich warunków opisanych w pkt. 2 (ocena na podstawie oferty) 
 Posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu zajęć specjalistycznych, na które składana jest 

oferta (ocena na podstawie opisu w ofercie, CV, przedstawionych kserokopii dyplomów  
oraz oświadczeń).  

 Zgoda wykonawcy na wgląd przez Zamawiającego lub przez wszystkie organy kontrolujące 
Projekt (ocena na podstawie oświadczenia) w dokumentację dotyczącą przedmiotu 
zamówienia 

 
3.1.1 Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia 
specjalistyczne  
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
 wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zgodne ze specyfiką 

prowadzonych zajęć 
 kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych  
 doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym  
 dyspozycyjność/gotowość do prowadzenia zajęć poza bezpłatnym czasem funkcjonowania 

przedszkola zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. 
 oświadczenie, iż łączne zaangażowanie realizatora zajęć w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł   
( w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów ) nie przekracza 276 godzin 
miesięcznie. 

 
3.1.2. Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać wymogi dotyczące wykształcenia 
określone w ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół                
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia                      
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4.  Kryteria oceny: 
 
               Cena brutto za 1godz. zajęć edukacyjnych. 
 
 
Kryterium oceny ofert - wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny: 
najniższa cena - 100%  

Kryterium stanowi kryterium mierzalne, będzie oceniane w skali od 0 do 100 pkt, obliczane 
jako: 

cena oferty najniższej 
C = ------------------------------------- x 100 
cena oferty badanej 

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która w wyniku wyliczenia uzyska największą liczbę 
punktów. 

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to , że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie.     



 
5.   Opis sposobu przygotowania oferty 
Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym 
załączonym do niniejszego zapytania.  
Oferta musi zawierać:  
1) Nazwę wykonawcy lub Imię i nazwisko Wykonawcy 
2) Adres lub siedzibę, numer telefonu,  
3) Cenę oferty  brutto  
4) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu 
Wykonawcy 
6) Załączniki do oferty stanowią: 

o dokumentacja wiedzy i doświadczenia osoby bezpośrednio realizującej zajęcia 
edukacyjne (CV,  kopie zaświadczeń potwierdzających wykształcenie - Kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów kwalifikacyjnych oraz innych 
świadectw lub zaświadczeń wskazujących na kwalifikacje kandydata na dane 
stanowisko - i doświadczenie, oraz oświadczenia zgodne z wzorami  stanowiącymi 
załączniki do niniejszego zapytania ofertowego), 

o oświadczenie o zgodzie wykonawcy na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego lub przez wszystkie organy kontrolujące Projekt 
(zgodnie z  wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) 

o podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 )  

ᴏ oświadczenie, iż łączne zaangażowanie realizatora zajęć w realizację wszystkich                         
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych                   
z innych źródeł ( w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów )                             
nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 
o oświadczenie dot. pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych 
o oświadczenie o braku powiązań 

 
 
 
6.   Termin i miejsce składania ofert 
6.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2016r. do godz. 13:00 
6.2 Oferty można składać: 
 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8 – biuro obsługi bezpośredniej 
 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej „Oferta na 
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu - „Przedszkole dla każdego dziecka – 
zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie 
Czerniejewo” oraz „Nie otwierać przed 25.11.2016r. godz. 13:00 Opakowanie zawierające 
ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy. Publiczne otwarcie 
złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego 25.11.2016 r. godz. 14:00 
6.3 Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane oraz nie będą otwierane i mogą zostać 
odebrane z siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia 
zapytania ofertowego. Po tym terminie oferty nie otwarte zostaną zniszczone. 
6.4 Dodatkowych informacji udziela: 
Dorota Wilczyńska – tel 61 429 13 35 e-mail d_wilczynska@czerniejewo.pl 
Sławomir Piechnik tel. 61 429 13 24 e-mail s_piechnik@czerniejewo.pl  



 
Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi dot. przedmiotu zapytania  w formie pisemnej 
oraz wymaga aby ewentualne zapytanie były kierowane w tejże formie. 
 
7.   Wybór oferty 

 
7.1 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do 7 dni od daty składania ofert określonej 
w punkcie 6.1 
7.2 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę Zamawiający dokona 
oceny ofert na podstawie kryteriów przedstawionych w punkcie czwartym.  
7.3 Na podstawie uzyskanej punktacji przez poszczególne oferty zostaną ustalone   
najkorzystniejsze oferty  dla każdej z części zamówienia. 
7.4 W przypadku kiedy najniższa cena przekroczy wartość założoną przez Zamawiającego 
w budżecie projektu zamawiający unieważni zamówienie w części lub w całości . 
7.5 W przypadku gdy Wykonawca przedstawi rażąco niską cenę, oferta zostanie uznana                    
za nieważną. Rażąco niska cena to cena nieadekwatnie zaniżona w stosunku do warunków 
rynkowych. 
7.6  Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wybranemu wykonawcy bezzwłocznie 
po  dokonaniu wyboru i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
8.  Załączniki 

 
1. Wzór oferty 
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o wyrażeniu zgody na wgląd w dokumentację 
3. Wzór oświadczenia dot. pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania                        

z    pełni praw publicznych 
4. Kwestionariusz osobowy  
5. Wzór oświadczenia o łącznym zaangażowaniu realizatora zajęć w realizację wszystkich                 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych                  
z innych źródeł ( w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów ) 

6.  Wzór oświadczenia  o braku powiązań 
7. Wzór umowy  

 
 
 
Czerniejewo,17 listopada 2016r.                                           
 
 
                                                                                  ............................................................... 

 
                                                                                                     podpis zamawiającego 
 


