Projekt „Razem od najmłodszych lat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięgielów, dnia 5 sierpnia 2013 r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, działając na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zaprasza nauczycieli ze
specjalnością terapia pedagogiczna do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć
specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej w projekcie „Razem od najmłodszych lat”,
realizowanym
w ramach Priorytetu IX, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej.
I.
Nazwa i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
ul. Cieszyńska 4
43-445 Dzięgielów
tel./fax. 33 852 97 10
adres e-mail: dyrektor@spdziegielow.pl
II.
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu terapii
pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniami o niepełnosprawności w
projekcie „Razem od najmłodszych lat”, realizowanym w ramach Priorytetu IX,
poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
Podstawą zatrudnienia będzie umowa zlecenie – 40 godzin miesięcznie, zawarta na czas
określony. Wynagrodzenie będzie wypłacane w równych miesięcznych ratach.
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
1. Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej;
2. Diagnozowanie i ocena rozwoju dziecka;
3. Opracowanie indywidualnego programu terapii zajęć z terapii pedagogicznej ;
4. Realizowanie zajęć wspomagania rozwoju dziecka – rozwój percepcji słuchowej,
wzrokowej, sprawności ruchowej, sprawności intelektualnej;
5. Posługiwanie
się
specjalistycznymi
metodami
pracy
z
dzieckiem
niepełnosprawnym;
6. Sporządzanie dokumentacji pedagogicznej związanej z realizacją zajęć.

III.
Termin wykonania zadania
Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

IV.

Miejsce, termin oraz forma składania ofert

Projekt „Razem od najmłodszych lat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę (wzór oferty stanowi załącznik) można złożyć:
1. w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
ul. Cieszyńska 4, 43-445 Dzięgielów,
2. lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: dyrektor@spdziegielow.pl
3. lub faksem – na numer 33 852 97 10
do dnia 14 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby
Zamawiającego).
Zamawiający dokona wyboru nauczycieli ze specjalnością terapia pedagogiczna
i niezwłocznie powiadomi kandydatów o dokonanym wyborze.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wykonawcami w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.
V.
Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 5 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VI.
Informacje końcowe
Wykonawcy powinni spełniać następujące wymagania lub warunki:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe pedagogiczne :
ze specjalnościami
- wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna,
oligofrenopedagogika lub terapia pedagogiczna;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. doświadczenie w pracy pedagogicznej w placówkach szkolnych i/lub przedszkolnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających
posiadane kwalifikacje oferenta.

Załączniki: wzór oferty.

