
 
  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 

Nr 0051/72/12 od 02.03.2012 roku do 16.03.2012 roku ( min.14dni) 
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/O/12 w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na  

 

 

„Usługę edukacyjną w ramach projektu „Indywidualizacja 

nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”” 
 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 50715-2012 umieszczonego dnia 02.03.2012 roku 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 17.01.2012 roku numer 14690-2012 

 

Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 
ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” w roku 
szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Milanówek. 

 
Zakres zamówienia: 
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w klasach I-III w 3 szkołach podstawowych  
w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” w roku 
szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na terenie miasta Milanówka.  
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. 

 
Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć dla uczniów: 

 ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji, 

 z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
 z zaburzeniami rozwoju mowy, 
 z zaburzeniami komunikacji społecznej, 
 posiadających zaburzenia słuchu, wzroku, przewlekle chorych, 
 wymagających rozwijania zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 
 wymagających rozwijania zainteresowań plastycznych. 

 
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć  
z dziećmi z danej szkoły na terenie danej placówki po zakończeniu lub przed rozpoczęciem 
obowiązkowych zajęć lekcyjnych wg opracowanego harmonogramu, który musi być uzgodniony z 
dyrektorem szkoły. Ponadto zajęcia muszą być prowadzone w oparciu o autorskie programy 
uwzględniające przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników projektu. 
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Zajęcia dla dzieci muszą trwać odpowiednio: 
Dla części 3, 7, 8, 12, 13 zajęcia specjalistyczne – 60 minut, 
Dla części 1, 2, 5, 6, 10, 11 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 45 minut, 
Dla części 4, 9, 14 zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 minut. 

 
Do obowiązków prowadzącego będzie należało m.in.: 
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po zakończeniu lub przed rozpoczęciem obowiązkowych 

lekcji w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie od 
dnia zawarcia umowy do 30.06.2012 roku oraz od 1.09.2012 roku do 30.06.2013 roku. 

2. Opracowanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, programu i planu pracy 
zajęć pozalekcyjnych obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu, a 
następnie przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu. 

Program zajęć (dot. danej części przedmiotu zamówienia) powinien zawierać: 
- cel ogólny i cele szczegółowe zajęć, 
- formy realizacji, 
- sposoby realizacji celów, 
- oczekiwane efekty, 
- sposób ewaluacji efektów, 

- tematy kolejnych zajęć, 

- wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. 

 
Uwagi dodatkowe: program dostosowany jest do poziomu rozwoju uczniów, nie przewyższa ich 
możliwości, treści zajęć są sensownie dobrane, uwzględniają aktualną wiedzę, czas zajęć jest 
maksymalnie wykorzystany. 
 
3. Dokumentowanie na bieżąco zajęć pozalekcyjnych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, imienne 

listy obecności). 
4. Sporządzanie sprawozdań semestralnych z realizacji zajęć na podstawie analiz, diagnoz i innych 

narzędzi wykorzystywanych do pomiaru jakości i mierzenia rezultatów, do pomocy i współpracy z 
osobami nadzorującymi projekt, współpracy z dyrektorem szkoły, w której będą prowadzone 
zajęcia oraz referatem oświaty Urzędu Miasta Milanówka. 

5. Informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu. 
6. Terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu.  
7. Przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy. 
8. Opieka nad uczniami podczas zajęć. 
9. Dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu. 
10. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, w której odbywają się zajęcia w zakresie spraw mających 

wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzeniem zajęć. 
11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i Statutu Szkoły, w której będą prowadzone 

zajęcia. 
 
Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w niżej wymienionych szkołach podstawowych: 

1. Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargi 
ul. Królewska 69 
 

2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej  

ul. Literacka 2 

 
3. Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina 

ul. Żabie Oczko 1 
 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi łącznie w 3 szkołach 2190 godzin zajęć 

edukacyjnych, w tym: 

Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargi 
Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji:  
8 grup po 5 dzieci – 240 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 120 h, rok 2012-2013 – 120 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 
Część 2: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:  

6 grup po 5 dzieci – 180 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 90 h, rok 2012-2013 – 90 h 

CPV:  80.00.00.00-4 
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Część 3: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:  
5 grup po 4 dzieci  – 150 godzin po 60 minut 
rok 2011-2012 – 60 h, rok 2012-2013 – 90 h 

CPV:  80.00.00.00-4 
 
Część 4: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie i szczególnie uzdolnionych z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych: 
3 grupy po 6-7 dzieci – 90 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 60h, rok 2012-2013 – 30 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej  
Część 5: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu  

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 
8 grup po 4-5 dzieci – 240 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 120 h, rok 2012-2013 – 120 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 

Część 6: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: 
4 grupy po 4-5 dzieci – 120 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 60 h, rok 2012-2013 – 60 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 
Część 7: Zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej: 
            2 grupy po 6-7 dzieci - 60 godzin po 60 minut 

rok 2011-2012 – 30 h, rok 2012-2013 – 30 h 
CPV:   80.00.00.00-4 

 
Część 8: Zajęcia dla dzieci posiadających zaburzenia słuchu, wzroku, przewlekle chorzy: 

4 grupy po 4-5 dzieci – 120 godzin po 60 minut 
rok 2011-2012 – 60 h, rok 2012-2013 – 60 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 
Część 9: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie i szczególnie uzdolnionych z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych:  
5 grup po 7 dzieci – 150 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 90 h, rok 2012-2013 – 60 h 

CPV:   80.00.00.00-4 
 

Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina 
Część 10: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji:  

12 grup. po 4-5 dzieci – 360 godzin po 45 minut 
rok 2011-2012 – 180 h, rok 2012-2013 – 180 h 

CPV:   80.00.00.00-4 

 
Część 11: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: 
            5 grup po 5-6 dzieci – 150 godzin po 45 minut 

rok 2011-2012 – 60 h, rok 2012-2013 – 90 h 
CPV:   80.00.00.00-4 

 
Część 12: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy:  
            7 grup po 3-4 dzieci – 210 godzin po 60 minut 

rok 2011-2012 – 90 h, rok 2012-2013 – 120 h 
CPV:   80.00.00.00-4 
 
Część 13: Zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej: 
              2 grupy po 11-12 dzieci – 60 godzin po 60 minut 

rok 2011-2012 – 30 h, rok 2012-2013 – 30 h 
CPV:   80.00.00.00-4 
 
Część 14: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie: 
                2 grupy po 7 dzieci – 60 godzin po 45 minut 

rok 2011-2012 – 30 h, rok 2012-2013 – 30 h 
CPV:   80.00.00.00-4 
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U W A G A !!! 
Wykonawca będzie zobowiązany bezwzględnie dostosować się do ustalonego przez dyrektora szkoły 
planu zajęć. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań i wyjazdów w ramach zajęć a także 
organizowanych imprez. 

 
Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia będzie wynagrodzeniem współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie wypłacane za rzeczywiste godziny pracy w trakcie 

roku szkolnego. 

 
CPV  80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 
 Kategoria usług 24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

           

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

 
Informacje Administracyjne 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

tak,  

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. 

 

Data udzielenia zamówienia: 01.03.2012 roku  

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 
 

Liczba odrzuconych ofert: 1 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
Centrum Edukacji ATUT POŁUDNIE 

                                                           ul. Mickiewicza 11 
                                                            05-500 Piaseczno 
 
 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106.829,27 zł. 
 

 

 
Cena wybranej oferty: 127.020,00 zł 

 

 

Oferta z najniższą ceną: 127.020,00 zł / oferta z najwyższą ceną: 131.181,00 zł 

 

                            
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

          -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
                                       

 


