Kamień, 23.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 z późn.zm.).
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu zaprasza do złożenia oferty
na usługę pełnienia funkcji nauczyciela pedagoga w projekcie pt.: „Ku przyszłości”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Działanie 12.2.Kształcenie ogólne.

2. Przedmiot zamówienia: usługa pełnienia funkcji nauczyciela pedagoga w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, załącznik nr 2 -Specyfikacja
usługi.
3. Termin realizacji usługi: od dnia IX 2017- VI 2019 r.
4. Ofertę należy sporządzid w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 –Formularz
ofertowy i załącznikiem nr 3- Formularz cenowy.
5. Ofertę należy złożyd w terminie do : 30.08.2017 r.(decyduje data wpływu)
- osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie.
- pocztą w zamkniętej kopercie na adres Szkoły Podstawowej w Kamieniu;
Kamieo Kolonia 55, 22-113 Kamieo „oferta na usługę pełnienia funkcji
nauczyciela pedagoga”.
6. Kryterium oceny ofert:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 12.30, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeo budynku Szkoły
Podstawowej w Kamieniu oraz na stronie internetowej www.spkamien.edu.pl
8. Termin podpisania umowy: wrzesieo 2017r.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marek Neckier
- dyrektor szkoły.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa zamówienia „usługa pełnienia funkcji nauczyciela pedagoga w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu”.

ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki
w Kamieniu
Kamień Kolonia 55
22-113 Kamień
1. WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

2. OSOBA DO KONTAKTÓW (W SPRAWIE NINIESZEJ OFERTY):
Imię i nazwisko
Adres służbowy
Tefelon, fax
E-mail

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Usługę wykonam w terminie od IX 2017 do dnia VI 2019 r.
2. Zapoznałam/em się ze specyfikacją usługi , do której nie wnoszę zastrzeżeo.
Uzyskałam/em również niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że oferta ważna jest do VI 2019 r.
4. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
-Załącznik nr 2- Specyfikacja usługi
-Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
-Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie.

4. OFEROWANA CENA WYKONANIA ZADANIA :

Na podstawie warunków zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zadania
z należytą starannością za wynagrodzeniem, którego wysokośd skalkulowano
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty:

w kwocie brutto:………………………………………………………… PLN
słownie:……………………………………………………………………………………… PLN

……………………………………….
data i podpis oferenta

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA USŁUGI
L.p
1.

Nazwa usługi
Usługa pełnienia
funkcji nauczyciela
pedagoga

Jednostka
miary

ilośd

Opis

miesiąc
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Do zadao osoby zatrudnionej należed będzie:
- diagnozowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów w nauce UCZ klas I - VI,
- udzielanie porad indywidualnych,
- rozpoznawanie sytuacji szkolno – wychowawczej uczniów,
- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci.
Tygodniowy wymiar pracy pedagoga w projekcie „Ku przyszłości” wynosi
30 godzin tygodniowo.
Do obowiązków zatrudnionej osoby należed będzie:
-prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach,
- zebranie deklaracji uczestnictwa,
-udzielanie porad indywidualnych, pomoc na bieżąco,
- przeprowadzanie testów,
- prowadzenie dziennika zajęd pedagoga,
- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po każdych zajęciach,
- analiza frekwencji uczniów.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne
Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie min 3 letnie w pracy z dziedmi, umiejętnośd pracy w zespole,
wysokie zdolności komunikacyjne, obowiązkowośd, rzetelnośd, kreatywnośd
i odpornośd na stres.
Forma zatrudnienia :
umowa o pracę.

Załącznik Nr 3

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Nazwa usługi

1.

Usługa pełnienia
funkcji nauczyciela
pedagoga w Szkole
Podstawowej im. T.
Kościuszki w Kamieniu

Jednostka
miary
miesiąc

ilośd

Cena
jednostkowa
zł netto

Cena
jednostkowa
zł brutto

Wartośd zł
netto

Wartośd
zł brutto

ogółem w
projekcie

ogółem w
projekcie
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*w przypadku osób fizycznych nie należy podawad cen netto

………………………………………….
Podpis i data

