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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Oznaczenie sprawy: OSO.271.49.2012 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na świadczenie usług 

edukacyjnych w projekcie o tytule Pilchowickie przedszkola dla każdego 

dzieckawspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne w projekcie realizowanym przez Zamawiającego 
o tytule Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach 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 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

2.  Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na 
terenie Gminy Pilchowice poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w 
wieku 3-5 lat.  

3.   Zajęcia będą prowadzone w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. 

4. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 12.00 w 2 przedszkolach 
na terenie Gminy Pilchowice: w Pilchowicach i w Żernicy  

5. Za wykonaną w ciągu każdego miesiąca pracę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 
iloczyn stawki godzinowej zaproponowanej w ofercie oraz liczby godzin przepracowanych w danym 
miesiącu. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem ilości rzeczywiście 
przepracowanych godzin i określonej przez Wykonawcę stawki godzinowej. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć wg niżej wymienionych rodzajów i składa się 
z 8 części, których szczegółowy opis znajduje się poniżej w tabeli. 

 

Zadanie 
(Część) 

Nazwa zamówienia (części) 
Liczba godzin  

ogółem 
Termin realizacji zamówienia 

Część 1 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu  w 

Pilchowicach – nauczyciel-wychowawca 

1000 
godzin zajęć 

 
Do 31 grudnia 2013 r. 

Część 2 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w 

Żernicy – nauczyciel-wychowawca 

1000 
godzin zajęć 

 
Do 31 grudnia 2013 r. 

Część 3 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w 
Pilchowicach – pomoc wychowawcy 

1000 
godzin zajęć 

 
Do 31 grudnia 2013 r. 

Część 4 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w 

Żernicy – pomoc wychowawcy 

1000 
godzin zajęć 

 
Do 31 grudnia 2013 r. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) Dla części 1-2: 

a) opracowania programu dla prowadzonych zajęć w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

umowy. Program zostanie przedstawiony do akceptacji Koordynatorowi Projektu. 
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b) Realizacji podstawy programowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 27.08.2012 w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół 

c) prowadzenia pełnej dokumentacji procesu dydaktycznego, tj. dziennika zajęć dla każdej 

grupy, kart czasu pracy, obserwacja przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci, 

d) składania półrocznych sprawozdań ze zrealizowanych działań uwzględniających opis 

indywidualnego rozwoju dzieci, 

e) osiągnięcia celu głównego zajęć zgodnie z zapisem § 2,  

f) Uczestniczenia w spotkaniach z rodzicami dzieci. 

2) Dla części 3-4: 

Udzielanie wychowawcom pomocy w opiece nad dziećmi 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, terminowo, profesjonalnie - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi w odniesieniu do Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej.. 

9. Wykonawca ponadto jest zobligowany do zapoznania się z treścią „Wytycznych 
dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz 
,,Wytycznych w zakresie informacji i promocji”, które zamieszczone są na stronie 
internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.silesia-region.pl oraz zobowiązany jest 
podczas realizacji projektu do przestrzegania określonych w nim reguł informowania  
o projekcie i oznaczania projektu. 

10. Wykonawca będzie realizował zajęcia w pomieszczeniach i obiektach, do których 
uczęszczają dzieci będący uczestnikami projektu. 

11. Koszty eksploatacji sal wykładowych pokrywa Zamawiający. 

12. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Zamawiającego na udział w zajęciach  
w każdym czasie, w celu przeprowadzenia ewaluacji realizacji projektu. 

13. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym 
harmonogramem form wsparcia opracowanym przez Koordynatora Projektu. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych 
dniach na inny termin, za trzydniowym uprzedzeniem Wykonawcy w formie pisemnej, 
faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

16. W przypadku odwołania zajęć suma godzin zajęć przedszkolnych nie ulegnie zmniejszeniu,  
a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

 

http://www.efs.silesia-region.pl/

