SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 07.02.2018 r. stawki netto za 1 godz.
wykonania nw. usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Zakres zajęć:
DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW
- JĘZYK ANGIELSKI (ZAJĘCIA ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA/UZDOLNIENIA)
Okres zatrudnienia: marzec 2018 – styczeń 2020
Zakres zamówienia obejmuje realizację 608 godzin lekcyjnych zajęć dla 64 uczniów szkół
podstawowych. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania/uzdolnienia, które wykraczać będą poza
treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i będą przygotowywać
uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach. Zajęcia koncentrować się będą na indywidualnych
predyspozycjach uczniów i realizowane będą wyłącznie z wykorzystaniem aktywizujących metod
nauczania, m.in.: budowania modeli, dramy, drzewa decyzyjnego, eksperymentu, pokazu,
doświadczenia, filmów edukacyjnych, programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych,
krzyżówek, pracy metodą projektu. Prowadzący zdiagnozują uczniów pod kątem ich wiedzy i poziomu
umiejętności i przygotują treści nauczania, metody, techniki z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Programy
nauczania wykorzystane w trakcie zajęć będą zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych.
W projekcie zrealizowanych zostanie łącznie 608 godz. według wstępnego podziału:
- III-VI.2018 – 128 godz.
- IX.2018-VI.2019 – 320 godz.
- IX.2019-I.2020 – 160 godz.
Zajęcia odbywać się będą w salach 4 elbląskich szkół podstawowych biorących udział
w projekcie. Na potrzeby realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne materiały i pomoce
dydaktyczne.
Grupa odbiorców:
- 64 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII).
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Zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia:
- zdiagnozowanie 64 uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII) pod kątem poziomu ich predyspozycji
do udziału w zajęciach,
- przygotowanie programu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i pracy metodą
projektową oraz dostosowanego do zweryfikowanych potrzeb uczniów,
- przeprowadzenie 608 godz. zajęć.
Wymagania obligatoryjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie: filologia angielska,
2) przygotowanie pedagogiczne,
3) min. roczny staż pracy w szkole,
4) 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół podstawowych,
5) znajomość pracy metodą projektową, aktywizującymi metodami,
6) znajomość zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach,
7) znajomość zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnością.

Określam stawkę netto za 1 godz. wykonania nw. usługi: ……………………………………..
(słownie:……………………………………………………………………………………. ).
Do wyceny dołączam kserokopię dyplomu poświadczającą spełnienie przez mnie wymagania
obligatoryjnego dotyczącego wykształcenia z pkt.1).
Jednocześnie poświadczam, że spełniam wszystkie wymagania obligatoryjne ujęte w pkt.2) –
pkt.7) postawione osobie do prowadzenia zajęć.

……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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