
Utząd Gminy|astrząb
Plac Niepodiegłości 3 Ż6-5aŻ jastrząb
tel. [48) 628 48 60 fax. t48) 628 48 61
włvw.jastrzab.gmina'waw pl, e-maii : jastrzab@ gmina.waw.pi

Jastrząb, dnia 1 9.08'2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego Ze specjal'izacją ginnastyki
korekcyjnej plzodszkolaków do Samonądowego Plzedszkola Integracyjnego w
Gąsawach Plebańskich. W zwiągku zrcalizaqąprojekfu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina''
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województrva lv{azowieckiego na lata
20u-2a2a osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu'', Działania 10'1 ,,Kształcenie
i rozwój dzięci i młodzieĘ", Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna''
współfinarrsowanego ze środków Europej skiego Funduszu Społecznego.

1. Naewa i adres Zamawiającego:
Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
26-502 Jastrząb
tel. 48 6Ż8 _ 48 - 60

2. Przedmiot naboru:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęÓ z gimnastyki korekcyjnej w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plębańskich od 01 .09,2016 r. do 30.06.Żat7 r. w
rarnach projektu pn. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków
Europej skiego Funduszu Społec znego

Cel zajęć: zapobieganie powstawaniu wad postawy, ich eliminacja otaz rozrvinięcie
sprawności motorycanej i ruchowej. Doskonalenie reakcji na sygnały dzwiękowe i słuchowe.

3. Szczęeółowy opis przed{niotu zamówienia''
Do zakresu obowiąpków nauczyciela wychowanła fizycznęgo zfr specjalizacją gimnastyki
korekcyjnej przedszkolaków będeie należało :
1) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi 3, 4 - letnimi w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnyjl w Gąsawach Plębańskich. Zajęcia przeprowadzone będą zgodnie
z harmonograrnem uzgadnianym z Dyrektorem placówki,
2) systematyczne dokumentowanię przeprowadzonych zajęć w dzienniku,
3) monitorowanie i ewaluacja oddziaływan oraz postępów dzieci,
4) współpraca Z personelem projektu celem realizacji zarńer:zonych działań i osiągnięcia
zaplanowanych celów projektu.
5) oznakowanię dokumentacji zajęć: zgodnie z w1tycznymi dotyczącymi anaęzęnia
projektów w ramach RPo wM 2au _ 2a20,
6) nienvłoczne informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęó
zgodnie z harmonogramem,
7) w prrypadku niemozliwości realizowania ptzez, Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem zajęś, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem wzędowym)' Wykonawca zabowrązany jest
do przeprowadzętńazĄęćw ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminie.
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4. Wvmaganiaw stosunku do Wvkonawcy:
a) Wykonawca musi posiadaĆ studia licencjackie lub magisterskię na kieru&u wychowanie
ftzyczne,
b) przygotowanie pedago giczne,
c) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z za7<tęsu gimnastyki korekcyjnej
lub posiadać zaswiadczenie z uczęltlj' o posiadaniu kwalifikacji do prowadzenia zĄęć, z
gimnastyki korekcyjnej,
d) przynajmniej roczne doświadczenie pracy z dziećmi,
e) znajomość orgarrizacji pracy przedszkola,
f) dobą or ganlzację pracy' dyspozycyjność i komunikaĘwnośó.

5. Wymiar czasu pracy
2 x 30 min/tyg. (tj.42 w ciągu 10 m-cy)

6. Termin realizacji; od 01.09.2016 r. do 30.06.2A17 r.

7' Podstawa zatrudnięnia: rrmowa zlecenie.

8. Mieisce i tęrmin złożenia ofęĘ.

Wymagane dokumenty należy zŁaĘÓw:
Urzędzie Gminy Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości, 26-502 Jastrząb te1. 48 6Ż8 48-60
Do 26.08.2016 r. do godziny 12.00.

9. Termin otwarcig ofęrt: 26.08.2a16roku, godzinal23a.

10. Sposób przygotowania oferty:
ofęrent powinien przygotować ofertę na formularzu załą,czonym do niniejszego zaplania
ofertowego - załącznknr t,wtazz aśwtadczeniem stanowiąpym załączniknr 2.

Formularz ofertowy ttaleĘ dostarczyć wraz z kompletem dokumentów w zamknięĘ
kopercie z następującym opisern: ,ooferta na stanowisko nauczyciela wychowania ftzyczaego
ze specjalizacją gimnastyki korekcyjnej przedszkolaków do Samorządowego Przedszkola
Integracyjnego w Gą,sawach Plebanskich w ramach projektu pt. ,'Przedszkole Baśniowa
Kraina'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczrrego.

11. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

12. Kryteria wyboru ofert: najtiŻsza cena.

Z wybtanąosobą Zamawiający skontaktuje się telefoniczrrie.
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