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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 105560-2012 z dnia 2012-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych - ćwiczeń logopedycznych dla uczniów klas I-III w czterech szkołach 

podstawowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod... 

Termin składania ofert: 2012-04-16  

 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - ćwiczeń logopedycznych dla 

uczniów klas I - III w szkołach podstawowych z terenu Gminy 

Brzeźnio w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej pod nazwą Szansa na lepszy start 

Numer ogłoszenia: 129312 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 105560 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 43 820 39 17, faks 43 820 36 71. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - 

ćwiczeń logopedycznych dla uczniów klas I - III w szkołach podstawowych z terenu Gminy Brzeźnio 

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szansa na lepszy 

start. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych - ćwiczeń 

logopedycznych dla uczniów klas I-III w czterech szkołach podstawowych w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szansa na lepszy start, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105560&rok=2012-04-04
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w regionach, 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określają poszczególne części 

zamówienia. Czas trwania jednej godziny zajęć przewiduje się jako 45 minut nieprzerwanej pracy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 przedmiotu zamówienia: ćwiczenia 

logopedyczne dla uczniów klas I -III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w 

Barczewie, 4 grupy, w 2012r. 144 godz., w 2013r. 96 godz., r-m 240 godz.(zadanie 2 z wniosku o 

dofinansowanie) Część 2 przedmiotu zamówienia: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I -III w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, 4 grupy, w 2012r. 144 godz., w 2013r. 

96 godz., r-m 240 godz. (zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie) Ze względu na specyfikę 

przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi danej szkoły na 

terenie tej placówki do której uczeń uczęszcza. Zajęcia należy prowadzić na podstawie na podstawie 

autorskich programów zatwierdzonych przez właściwych dyrektorów szkół. Prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne odpowiada za przygotowanie , realizację i właściwą dokumentację zajęć. Zajęcia będą 

realizowane w szkołach objętych projektem w dni nauki szkolnej. Wykonawcy zobowiązani będą 

świadczyć usługi edukacyjne według harmonogramów opracowywanych na każdy semestr i 

zatwierdzonych przez dyrektorów właściwych szkół. Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu, 2. Zachowanie przy 

realizacji przedmiotu zamówienia należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego,  

3. Opracowanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy programu stosownie do prowadzonych 

zajęć oraz opracowanie i uzgodnienie z dyrektorem szkoły harmonogramu zajęć,  

4. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem do 30.06.2013r.  

5. Dokumentowania zajęć w dzienniku, kartach czasu pracy, listach obecności oraz sprawozdaniach 

i innych dokumentach projektowych.  

6. Systematyczne prowadzenia dokumentacji oraz przekazywania koordynatorowi za pośrednictwem 

dyrektora szkoły informacji na temat stanu realizacji projektu raz w kwartale,  

7. Wspomaganie promocji i ewaluacji projektu.  

8. Współpracowanie z koordynatorem w mierzeniu postępów w nauce w zakresie rezultatów 

projektu,  

9. Ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;  

10. Decydowanie o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na umiejętność wykorzystania wiedzy 

w praktyce.  
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3. Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dodatkowych zostanie sporządzony po wyłonieniu 

Wykonawcy/ców w porozumieniu z dyrektorem/ami poszczególnych szkół. 1 godzina lekcyjna - 45 

minut... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projektu dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szansa na 

lepszy start, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

00000000000i kompetencji w regionach, 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych... 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I -III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa 

Świętochowskiego w Barczewie, 4 grupy. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Magdalena Pieniążek, ul. Daszyńskiego 5a/7, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 9597,6 

 Oferta z najniższą ceną: 9597,6 / Oferta z najwyższą ceną: 9597,6 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 2    
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Nazwa: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I -III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Kliczkowie Wielkim, 4 grupy. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Magdalena Pieniążek, ul. daszyńskiego 5a/7, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 9597,60 

 Oferta z najniższą ceną: 9597,60 / Oferta z najwyższą ceną: 9597,60 

 Waluta: PLN. 

 

 

 

       Kierownik GOOiW 
/-/ mgr inż. Izabela Bartnicka 
   Kierownik Zamawiającego 


