Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Łuków, 16.12.2016 r.
Dotyczy Projektu „Zawodowy staż bez granic” (POWERVET-POWERVET-2016-1PL01-KA102-025409) realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe nr2/2016
I.
Zamawiający
Powiat Łukowski/Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
Ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków
tel: +48 25 798 0603
fax: +48 25 798 6220
II.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława
Reymonta w Łukowie w ramach projektu „Zawodowy staż bez granic”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- rodzaj szkolenia:
nauka języka angielskiego obejmująca przygotowanie językowe:
a. - zajęcia z języka angielskiego (4 grupyx20 godzin)
b. - zajęcia z języka angielskiego zawodowego związanego
z daną profesją (4 grupyx10 godzin)
- miejsce szkolenia:
Zespół Szkół nr 3 w Łukowie
ul. Międzyrzecka 70
- czas szkolenia:
całościowy wymiar czasu pracy w projekcie wyniesie 240
godzin lekcyjnych w okresie:
a) Grupa I 02.01.2017 – 27.01.2017
b) Grupa II 30.02.2017 – 03.03.2017
c) Grupa III 02.10.2017 – 03.11.2017
d) Grupa IV 29.01.2018 – 02.03.2018
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Szczegółowy harmonogram i rozkład zajęć dla każdej grupy opracowuje Koordynator
projektu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Wł. St.
Reymonta w Łukowie. Harmonogram będzie obejmował siedem dni w tygodniu (od
poniedziałku do niedzieli). Wykonawca będzie prowadził zajęcia w wyznaczonych terminach,
dlatego do czasu zatwierdzenia harmonogramu wymagana jest od Wykonawcy pełna
dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do godz. 19:00.
Zakres obowiązków Wykonawcy:
- dostarczenie w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego tematyki
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dostosowanej do planowanej liczby zajęć zaakceptowanej
przez Koordynatora projektu.
- opracowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności Uczniów Uczennic na
rozpoczęciu zajęć oraz po ich zakończeniu, przeprowadzenie diagnozy testów na wstępie i na
zakończenie zajęć dla każdej grupy
- sporządzanie analizy ilościowej i jakościowej wyników diagnozy,
- prowadzenie zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem oraz harmonogramem
pozalekcyjnych zajęć dodatkowych m.in. metodą aktywnej pracy z uczniem,
- pisemne (emailowe) informowanie z min. z 1 dniowym wyprzedzeniem Koordynatora
projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z
harmonogramem,
- bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć oraz bieżąca kontrola
frekwencji i monitorowania osiągnięć uczniów,
-sporządzanie sprawozdania z realizacji zajęć w terminie 5 dni po zakończeniu każdego
kwartału i
złożenia go Koordynatorowi szkolnemu,
- współpraca z personelem projektu w celu prawidłowej realizacji zajęć, przestrzeganie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r. poz. 2135 z późn. zm.)
- przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż. w czasie trwania zajęć,
- zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczącym w
zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sali, sprzętu, materiałów i pomocy
dydaktycznych,
- prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy własnej,
- dyspozycyjność
w zakresie czynności kontrolno wyjaśniających (również po terminie wygaśnięcia umowy ws.
przedmiotowego zamówienia) wynikających z wytycznych odnośnie realizacji projektów
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
III.
Wymagania dotyczące Wykonawcy
- wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie filologii angielskiej,
- przygotowanie pedagogiczne,
- stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
- znajomość słownictwa branżowego,
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- minimum pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkole średniej,
- minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka obcego zawodowego.
IV.
Termin wykonania zamówienia
- styczeń 2017 – marzec 2018 r.
V.
Płatności
Płatności na rzecz Wykonawcy zostaną zrealizowane zgodnie z terminami określonymi w
umowie.
VI.
Sposób przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać czytelnie podpisana przez Wykonawcę.
Jeśli oferta danej osoby zostanie wybrana, dostarczy ona, przed podpisaniem umowy,
kserokopie dokumentów potwierdzających spełniane wymagania.
VII.
Miejsce i termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres:zs3lukow@poczta.onet.pl, faksem na nr: 025 798 6220, poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie, ul. Międzyrzecka 70,
21-400 Łuków. z dopiskiem: Lektor języka angielskiego – „Zawodowy staż bez granic”, do
dnia 28.12.2016 r. do godz. 10.00.
VIII.
Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 28 grudnia 2016 roku,
o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców
dodatkowych wyjaśnień, dotyczących treści złożonych dokumentów.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Dostawcy
wyłonionego w postępowaniu.
Kontakt:
zs3lukow@poczta.onet.pl
koordynator projektu
Bartosz Sawicki
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
..........................................................
..................................................., dnia ...................
/imię i nazwisko/

/miejscowość/

………………………………………
………………………………………
/adres/
……………………………………………..
/telefon/

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017z dnia 16.12.2016r
1. Oferuję przeprowadzenie Szkolenia Językowego dla uczestników projektu
„Zawodowy staż bez granic” realizowanego w ramach Projektu Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego,
Program
Operacyjny
Wiedza
Edukacja
Rozwój
20142020współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Oświadczam, iż posiadam odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji
Zamówienia tj:
1) posiadam wykształcenie ………………………………………………………;
2) posiadam ……….-letnie - doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego
(proszę krótko opisać rodzaj doświadczeń, zrealizowane kursy)

…..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………
Proponowane wynagrodzenie za realizację zadań:
A. Wynagrodzenie za 1 godz. lekcyjną szkolenia brutto:
..………PLN
B. Całkowite wynagrodzenie (wynagrodzenie w poz. A x 240 godzin lekcyjnych):
…..……PLN
3. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym;
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć dokumenty
potwierdzające moje wykształcenie
c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
e) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
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f)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby zapytania
ofertowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)

...............................................................
/czytelny podpis Wykonawcy/

