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                          Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

 

Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna,  

Etap II - PSP Biskupice 

Numer ogłoszenia: 49011 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. 

opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap II - PSP Biskupice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1. Zamawiający wymaga, aby kompleksowa realizacji kaŜdej z części zamówienia przeprowadzana była przez osobę 
prowadzącą zajęcia (bądź przez Wykonawcę, który jest jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia), czyli przez osobę 
wskazaną w Załączniku nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Będą to w 
szczególności następujące czynności: 
1) Opracowania w oparciu o wytyczne przekazane przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Dyrektorem PSP  

w Biskupicach: 
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- programu nauczania dla przydzielonej grupy uczniów (program nauczania moŜe ulec zmianie i aktualizacji  
          w zaleŜności od wyników przeprowadzanych testów diagnostycznych i/lub zmiany siatki godzinowej PSP  
          w Biskupicach),  
 - przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych na podstawie programu nauczania, 
2) Przekazania Zamawiającemu do akceptacji programu zajęć w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy, 
3) Zmiany i aktualizacji planu zajęć w zaleŜności od wyników przeprowadzanych testów diagnostycznych i/lub 

zmiany siatki godzinowej PSP w Biskupicach i przekazaniu zmienionego planu zajęć w terminie 3 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności, powodujących zmiany w planie zajęć, 

4) Monitorowanie udziału uczestników oraz prowadzenia dokumentacji zajęć, w szczególności: 
− prowadzenia dziennika zajęć wraz z lista obecności – na kaŜdych zajęciach, 
− zebranie od uczniów deklaracji uczestnika – na pierwszych zajęciach, 
− dokumentacji z przeprowadzonych testów diagnostycznych, 
− karty obserwacji ucznia. 

5) Przeprowadzenia testów diagnostycznych (pierwszy test przed rozpoczęciem zajęć, następne po ukończeniu 
kolejnego semestru i roku szkolnego) 

6) Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych, 
7) Oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy, zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczenia Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 
 
 

Zamówienie składa się z  7 części, w tym:  
I) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (zajęcia specjalistyczne),  
II) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (zajęcia specjalistyczne), 
III) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (zajęcia specjalistyczne), 
IV) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (zajęcia specjalistyczne), 
V) zajęcia kółka przyrodniczo - ekologicznego (zajęcia rozwijające uzdolnienia), 
VI) zajęcia humanistyczne (zajęcia rozwijające uzdolnienia), 
VII) zajęcia matematyczne (zajęcia rozwijające uzdolnienia). 
 

 
Realizacja zajęć odbywać się będzie na podstawie programu nauczania opracowanego przez Wykonawcę,  
z uwzględnieniem higieny pracy uczniów, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, na terenie której odbywać się będą 
zajęcia.  
Zajęcia odbywać się będą zarówno w godzinach przedpołudniowych (od 8.00) jak i popołudniowych (do 16.00  
w wyjątkowych sytuacjach do 19.00), w siatce godzin lekcyjnych PSP w Biskupicach. 
2. Szczegółowy Opis przedmiotu  
 

Część I  
Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu 
 

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na zajęciach realizowana będzie 
tematyka mająca na celu ćwiczenia techniki i tempa czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem oraz rozwijanie 
sprawności grafomotorycznej poprzez róŜnego rodzaju ćwiczenia.  
 

Część II 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju elementarnego rozumowania, kształcenie podstawowych kompetencji 
matematycznych, utrwalanie umiejętności liczenia.  
 

Część III 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  
 

Gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie 
odchyleń fizjologicznych obejmuje 12 uczniów, w większości z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i asymetrią 
łopatek. Podczas zajęć wykonywane mają być ćwiczenia na wyrównywanie skrzywienia, usunięcie przykurczów 
wiązadeł i mięśni, zrównowaŜenie sił układu mięśniowego, podniesienie ogólnej wydolności fizycznej i wyrobienie 
nawyku prawidłowej postawy ciała. 
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Część IV 
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
 

Na zajęciach realizowana będzie tematyka mająca na celu doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
usprawnianie percepcji i pamięci wzrokowej, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi, doskonalenie sprawności 
manualnej, doskonalenie percepcji słuchowej, wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego. Zajęcia prowadzone 
będą dla 3 grup, kaŜda z grup liczy po 2 uczniów. 
 

Część V 
Zajęcia w ramach kółka przyrodniczo- ekologicznego 
 

Zajęcia te mają na celu wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody oŜywionej i nieoŜywionej. Treści będą 
realizowane poprzez proste doświadczenia przyrodnicze, obserwacje oraz gry i zabawy. 
 

Część VI 
Zajęcia humanistyczne 
 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie. Zajęcia te mają na celu 
wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się, dbałości o kulturę języka kształtowania 
umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. 
 

Część VII 
Zajęcia matematyczne  
 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. Na zajęciach realizowana 
będzie tematyka mająca na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, logicznego myślenia, wspomaganie 
rozwoju umysłowego oraz kształcenie wiadomości i umiejętności matematycznych. 
 

PSP Biskupice 

N
r 

C
zę
śc
i Rodzaj zajęć 

Liczba 
Godz. w 2012 r. 

Liczba 
Godz. w 2013 r. 

Liczba 
uczniów 

I Dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu  30 - 6 
II Dla dzieci z trudnościami matematycznymi 30 - 6 
III Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 42 18 12 
IV Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 90 - 6 

3 grupy po 2 uczniów 
V Zajęcia kółka przyrodniczo – ekologicznego 42 18 10 
VI Zajęcia humanistyczne 30 - 3 

VII Zajęcia matematyczne 30 - 3 
 Ogółem w ramach projektu 330 46 
 
Realizacja zajęć rozliczana będzie godzinowo, przy czym pod pojęciem „godzina” naleŜy rozumieć godzinę 
lekcyjną (45 minut). 
 
Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach przedmiotowego 
projektu, w pomieszczeniach zapewnionych przez szkołę, w której odbywać się będą zajęcia.  
 

Wykonawca za zgodą Zamawiającego moŜe wyznaczyć inną osobę do realizacji przedmiotu umowy w zastępstwie  
w przypadku choroby nauczyciela wyznaczonego do prowadzenia zajęć lub innych obiektywnych przeszkód 
uniemoŜliwiających pełnienie przez niego obowiązków. Wskazana osoba powinna posiadać niezbędne kwalifikacje 
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku nagłej nieobecności Wykonawca ma obowiązek powiadomienia  
o zmianach w harmonogramie zajęć biuro projektu Zamawiającego. 
 

3. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe  
80.10.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 
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II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: . 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania 

zamówienia dla kaŜdej części zamówienia, na którą składa ofertę, posiadającą kwalifikacje do zajmowania 
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stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŜszego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400), a dodatkowo osoba zdolna 

do wykonania zamówienia posiada (wymagane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje dla 

poszczególnych części):  
 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona 

będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/ zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

Nr  
części 

Rodzaj zajęć Wymagane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje 

 
I 

Dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu  − co najmniej 2 letnią praktykę w pracy z uczniami z trudnościami 
 w czytaniu i pisaniu, 

− co najmniej 5 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 
nauczyciela, w tym 2 letni staŜ pracy w edukacji wczesnoszkolnej 

 
II 

Dla dzieci z trudnościami matematycznymi − co najmniej 2 letnią praktykę w pracy z uczniami z trudnościami 
matematycznymi,  

− co najmniej 5 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 
nauczyciela, w tym 2 letni staŜ pracy w edukacji wczesnoszkolnej. 

 
III 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej − kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
− co najmniej 5 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 

nauczyciela, w tym 2 letni staŜ pracy i doświadczenie w pracy  
z dziećmi z wadami postawy. 

 
IV 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne − kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, 
− co najmniej 5 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 

nauczyciela. 
 
V  
 

Zajęcia kółka przyrodniczo – ekologicznego − co najmniej 5 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 
nauczyciela, w tym 2 letni staŜ pracy w edukacji wczesnoszkolnej, 

− co najmniej 2letnia praktyka w prowadzeniu zajęć o tematyce 
ekologicznej. 

 
VI 

Zajęcia humanistyczne − co najmniej 2 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

 
VII 

Zajęcia matematyczne − co najmniej 2 letni staŜ pracy w szkole podstawowej na stanowisku 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 
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• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 
pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,  

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 

innych dokumentów rejestrowych. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. 

Rynek 1 46-220 Byczyna. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

09.03.2012 godzina 09:00, 

miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna sekretariat UM Byczyna (I piętro). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (zajęcia 

specjalistyczne),. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia są przeznaczone dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na zajęciach realizowana będzie tematyka mająca na celu ćwiczenia 

techniki i tempa czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem oraz rozwijanie sprawności grafomotorycznej poprzez 

róŜnego rodzaju ćwiczenia. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju 

elementarnego rozumowania, kształcenie podstawowych kompetencji matematycznych, utrwalanie umiejętności 

liczenia. 
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna, której głównym 

celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych obejmuje 12 

uczniów, w większości z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i asymetrią łopatek. Podczas zajęć wykonywane 

mają być ćwiczenia na wyrównywanie skrzywienia, usunięcie przykurczów wiązadeł i mięśni, zrównowaŜenie sił 

układu mięśniowego, podniesienie ogólnej wydolności fizycznej i wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Na zajęciach realizowana będzie tematyka 

mająca na celu doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie percepcji i pamięci wzrokowej, 

ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji słuchowej, 

wspomaganie rozwoju myślenia operacyjnego. Zajęcia prowadzone będą dla 3 grup, kaŜda z grup liczy po 2 

uczniów. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia w ramach kółka przyrodniczo- ekologicznego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia te mają na celu wychowanie do 

rozumienia i poszanowania przyrody oŜywionej i nieoŜywionej. Treści będą realizowane poprzez proste 

doświadczenia przyrodnicze, obserwacje oraz gry i zabawy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia humanistyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie. Zajęcia te mają na celu wspomaganie rozwoju umysłowego 

w zakresie wypowiadania się, dbałości o kulturę języka kształtowania umiejętności wypowiadania się w małych 

formach teatralnych. 
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia matematyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. Na zajęciach realizowana będzie tematyka mająca na celu 

rozwijanie kompetencji matematycznych, logicznego myślenia, wspomaganie rozwoju umysłowego oraz 

kształcenie wiadomości i umiejętności matematycznych. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.12.2012. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

 
 


