
   

                                                                            

Projekt „Inwestycja w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ożarów Mazowiecki, 27 października 2014 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

Na wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego  

w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” 

 

 W związku z realizowanym przez Powiat Warszawski Zachodni projektem „Inwestycja  

w przyszłość” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poszukuje się 

nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów szkół zawodowych 

będących uczestnikami projektu. 

 

Wymiar zajęć:  

60h dydaktycznych (45 minut) w trybie po ok. 4-6h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3 h. 14 grup po ok. 10 

uczestników w następującym podziale: 

1) ZS nr 1 w Błoniu – 8 grup x 60 h = 480 h; 

2) ZSP w Ożarowie Mazowieckim –  4 grupy x 60h = 240 h; 

3) SOSW w Lesznie – 2 grupy x 60 h = 120 h; 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych dotyczących wyłącznie jednej części z zamówienia, zgodnie 

z przedstawionym formularzem ofertowym (części obejmują po 2 lub 3 grupy. 

 

Zakres wykonywanych zadań przez Wykonawcę: 

1. Przygotowanie, przeprowadzenie testów kompetencyjnych dla uczestników grup; 

2. Ocena przeprowadzonych testów oraz podzielenie uczestników na odpowiednie grupy 10-osobowe; 

3. Wybór podręcznika niezbędnego do prowadzenia zajęć dostosowanego do potrzeb każdej z grup; 

4. Opracowanie merytorycznego programu zajęć uwzględniającego poza ogólną wiedzą także 

tematykę i słownictwo zgodne z kierunkiem kształcenia zawodowego uczestników projektu. 

5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o opracowany program uwzględniający 

przeprowadzoną uprzednio diagnozę potrzeb uczestników projektu; 

6. Opracowanie harmonogramu zajęć w uzgodnieniu ze specjalistą ds. organizacyjnych w 

odpowiedniej szkole w czasie umożliwiającym uczestnictwo poszczególnych uczestników (poza 

zajęciami w ramach obowiązkowego programu nauczania). Harmonogram powinien 

uwzględniać wymiar 60 godzin dydaktycznych dla każdej z grup w trybie po ok. 4-6 h tygodniowo 

– 2 spotkania po 2-3h; 

7. Przedmiotowe zajęcia powinny być realizowane bezpośrednio przed lub bezpośrednio po 

obowiązkowych zajęciach szkolnych; 

8. Realizacja zajęć zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem; 

9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość prowadzonych zajęć; 

10. Niezwłoczne informowanie specjalisty ds. organizacyjnych w danej szkole o każdym przypadku 

uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku możliwości 

realizacji zajęć w wyznaczonym terminie z powodów niezależnych od wykonawcy możliwe 
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będzie przeprowadzenie takich zajęć w innym terminie po uzgodnieniu tego faktu ze specjalistą 

ds. organizacyjnych; 

11. W przypadku zmiany planu zajęć szkoły, wykonawca będzie zobowiązany do wykazania się 

dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramie zajęć; 

12. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów na koniec zajęć weryfikujących przyrost wiedzy 

uczestników projektu; 

13. Bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku oraz bieżąca kontrola frekwencji i 

monitorowania osiągnięć uczniów – poprzez prowadzenie dzienników zajęć i list obecności; 

14. Prowadzenie innej dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu; 

15. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach; 

16. Współpraca z koordynatorem projektu oraz specjalistami ds. organizacyjnych w poszczególnych 

szkołach w zakresie realizacji praktyk zawodowych dla uczestników projektu; 

17. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Zamawiający zapewnia wyposażone sale w poszczególnych szkołach wraz z wyposażeniem, niezbędne 

materiały dydaktyczne w postaci podręczników dla uczniów oraz nauczyciela. 

 

Wymagania od osób prowadzących zajęcia: 

 wyksztalcenie wyższe; 

 uprawnienia pedagogiczne w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; 

 stopień awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel mianowany; 

 min. 3-letnie doświadczenie w pracy z uczniami w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych w 

szkole ponadgimnazjalnej. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  ZS nr 1 Błoniu, ZSP w Ożarowie Mazowieckim, SOSW w 

Lesznie 

Forma zatrudnienia:     umowa zlecenia 

 

Forma rozliczania wynagrodzenia:  za godzinę zajęć dydaktycznych płatne co miesiąc na 

podstawie prowadzonego dziennika zajęć oraz 

wystawionego rachunku 

 

Bardzo proszę o przedłożenie oferty cenowej, obejmującej stawkę za godzinę wynagrodzenia brutto, na 

podstawie wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

Formularze ofertowe wraz z życiorysem potwierdzającym spełnianie wymogów, proszę wysłać w formie 

elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@pwz.pl lub osobiście do siedziby Starostwa Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. ul. Poznańska 

129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w terminie do 31 października 2014r. 

mailto:zamowienia.publiczne@pwz.pl
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ożarów Mazowiecki, dnia......................... 

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego 
ul. Poznańska 129/133 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………. 

 

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Inwestycja w 

przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, składam niniejszą 

ofertę: 

Lp. Część zamówienia Cena brutto za 

1 h 

Cena brutto za realizację 

całego zamówienia 

1. ZS nr w 1 Błoniu – 3 grupy x 10 uczestników po 60 h zajęć 

(ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – łącznie 180 h 

  

2. ZS nr w 1 Błoniu – 3 grupy x 10 uczestników po 60 h zajęć 

(ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – łącznie 180 h 

  

3. ZS nr w 1 Błoniu – 2 grupy x 10 uczestników po 60 h zajęć 

(ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – łącznie 120 h 

  

4. ZSP w Ożarowie Mazowieckim – 2 grupy x 10 uczestników 

po 60 h zajęć (ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – 

łącznie 120 h 

  

4. ZSP w Ożarowie Mazowieckim – 2 grupy x 10 uczestników 

po 60 h zajęć (ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – 

łącznie 120 h 

  

5. SOSW w Lesznie – 2 grupy x 10 uczestników po 60 h zajęć 

(ok. 4-6 h tygodniowo – 2 spotkania po 2-3h) – łącznie 120 h 

  

 SUMA:  

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z warunkami Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do nich żadnych 

zastrzeżeń i spełniam wymagania dotyczące kwalifikacji. Zobowiązuję się realizować zamówienie w 

terminach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

 

 

…………..……………………………… 

(data i podpis) 


