
Utząd Gminy|astnąb
Plac Niepodiegłości 5 Ż6-5az }astrząb
ret. [48) 6?,8 48 60 fax. [48] 628 48 61.

włvw. j astrzab' grnina"waw"p1, e-mail : j astrzab@ gmina.waw.pi

Jastrząb, dnia 10.08'Ż016 t.

ZAPYTA}{IE OFERTOWE

Na stanowisko lingwisty do Samonądowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach
Plebańskich. W zwią"zku z rcalizacjąprojektu pt. 

',Przedszkole Baśniowa Kraina" w ramach
Regionalnego Progtamu operacyjnego WojewÓdztwa Mazowieckiego na lata 20|4-2020 osi
pr'ioryĄetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu'',Działania 10.1 ,'Kształcenie i rozwój dzieci
i rr*odzieŻy'', Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna'' współflnansowanego Ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiaiącego:
Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
Ż6-5aŻ Jastrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2. Przedmiot naboru:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęÓ z języka angielskiego w Samołządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebańskich od 01 .a9'2at6 r. do 30.06.2017 r. w
ramach projektu pn. ,'Przedszkolę Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć,: osłuchanie i oswojenie z językiem angielskim. Zajęcia w formie zabavły
stymulujące proste w1powiedzi oraz uruchomienię zdolności naŚladowania dzięcka z pomocą
takich środków jak: piosenki, rymowanki, ząadki oruz zabav,ry ruchowe.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zarnówięnia''
Do zakresu obowiąpków lingwisty będzie naleŻało;
1} prowadzenie zajęó z języka angielskiego z dziećmi 3, 4 - letnimi w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebańskich. ZĄęcia przeprowadzone będą zgodnie
z hannonogramem uzgadnianym z D1trek1orem placówki,
2) opracowanie programu i planu realizaĄi ząęĆ zjęzyka angielskiego dla dzieci w wieku
przedszkolnym w wymiarze 42 godzinw czasie trwania Projektu,
3) systematyczrre dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku,
4) rnonitorowanie i ewaluacja oddziaływan oraz postępÓw dzieci'
5) wspÓłpraca z personelem projektu celem rcaltzaqi zarnietzotlych działati i osiągnięcia
zaplanowanych celów proj ektu,
6) oznakowanie dokumentacji zĄęć zgodnie z w-vtycznymi dotyczącymi ornaczetia
pĄektów w ramach Rpo wM zau *2a2a,
7) niezwłocznę informowanie o każdym przypadku uniemożliwiającym rca}izae1ę zajęć
zgodnie z harmonogramem,
8) w przypadku niemożliwości realizowania ptzez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem zajęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnoŚcią (udokumentowaną
zwolnigniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym)' 'Vy'ykonawca zobowiązany jest
do przeprowadzęnia zĄęi w ilości godzin równej nieodb1tym zajęciom w innym terminie.
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{ Wymaearlia W stospnkq do Wykpnawcy:
a) Wykonawca musi posiadać studia licencjackie lub magisterskie na kierunku: filologia
angielska,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) kwalifi kacj e do nauczania j ęzyka angielskie go'
d) przynąimniej roczne doświadczenie pracy z dzieÓmi.
e) majomość organizacji pracy przedszkola,
f) dobrą organizacj ę pracy' dyspozycyj ność i komunikatyrłmość.

5.'Wymiar czasu pracy
2 x 30 mir/tyg. (tJ.42 w ciągu 10 m-cy)

6' Tęrmin realizacjii-od 01.09.2016 r' do 30'06.2017 r.

7. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenię.

8. Miejsce i termin złożęnią oferty.

Wymagane dokurnenty należry złoŻyc w:
Urzędzie Gminy Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości, 26-50Ż Jastrząb tel. 48 628 48_60
Do 17.08.2016 r. do godziny 12.00.

9. Termin otwarcia ofert: 17 'a8.Żal6 roku' godzna1Ż.30.

10. Sposób przygotowania ofert}':
oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego - zaŁączn|knt l,wtaz z aśułiadczenięm stanowiącym załączntknr 2.

Formularz ofertowy naIeŻy dostarczyć vłraz z kompletem dokumentów w zamkniętej
kopercie z następującym opisern: ,,oferta na stanowisko lingwisfy do Samorządowego
Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebanskich w ramach projektu pt. 

',Przedszkole
Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków Europej skiego Funduszu Społec zfiego.

1 1. osoba u"poważniona do kontaktu z }vykonawcami:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

12. Kryterja wyboru ofert: najniższa cena.

Z wybraną o sobą Zamawiaj ący skontaktuj e się telefonicznie. wolT cb{rNYk
Andrzej Bracha
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