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Utząd Gminy|astrząb
Piac Niepodległości 5 ?.6-5a2 jastrząb
tel. {4BJ 628 48 60 fax. (48J 628 48 61
wnzw. jastrzab.grnina.waw.pl, e-mail : j astrzab@gmi na.waw. pl

Jastrząb, dnia i 0.08.2al6 r "

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na stanowisko logopedy do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach
Plebańskich. W nvią7lr.l z realizacją projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' w ramach
Regionalnego Prograrnu operacyjnego WojewÓdzt:wa Mazowięckięgo na lata 2014 - 2a20
osi priorytetowej X ',Edukacja dla rozwoju regionu'o,DziaŁania 10.1 ,,Kształcenie i rozwój
dzieci i rr*odzieĘ''' Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna'' współfinansowanego
ze środków Europej skiego Funduszu Społecznego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
26-502 Jastrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2. Przedmiot npboru:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć logopedycznych w Samorządowym
Przedszkolu lntegracyjn}m w Gąsawach Plebanskich od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.w
ramach projektu pn. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel zĄęć: kształtowanie aparatu mowy' eliminacja ewentualnych wad wymowy' udzielanie
indywidualnych wskazówek.

3' Szczegółowy opis przedmiotu zamówięnia"
Do zakresu obowiązków logopedy będzie nal'eŻaŁa:
1) prowadzenie zajęć logopedyczrrych z dńećmi3,4 - letnimi w Samorządowym Przedszkolu
Integracyjnym w Gąsawach Plebanskich. Zajęcia przeprowadzone będą zgodnie z
harmonogramem uzgadnianym z Dyrektorem placówki,
2) ptzeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci, obejmującej przeprowadzenie badan
i sporządzenie opinii oraz omówienie treŚci zradzicami/opiekunami prawnymi,
3) opracowanio programu i planu realizacji zajęć logopedycznych dla dzięci w wieku
przedszkolnym w wymiarze 4Ż gadzin w czasie trwania Projektu
4) systematycznie dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku,
5) monitorowanie i ewaiuacja oddziaływan oraz postępów dzieci,
6) współpraca z personelem projektu celem realizacji zarnierzonych działan i osiągnięcia
zaplanowanyoh celów proj ektu,
7) oznakowanie dokumentacji zajęć, zgodnie z Wytyczn}mi dotyczącymi oznaczenia
projektów w ramach RPo wM 2014 _Ż020,
8) niezwłoczne informowanie o kazdym przypadku uniemożliwiającym rea|izację zajęć
zgodnie z harmonogramem,
9) w przypadku niemożliwości realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem zajęc, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną

Fundusze
Europejskie
Program R€giof,alny Q?azow1z€. .".,T;?*:"',:$?;fi E pt



Urząd Gminy|astlząb
Plac Niepodległości 5 Ż6-5a2 }astrząb
rel. [48J 6Z8 48 60 fax. {48} 628 48 61
www.j asffzab.gmina.wawpl, e-rnail : j astrzab@gmina.waw.pl

zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym)' Wykonawca zobowiązany jest
do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym terminię.

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:
a) Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyzsze,
b) przygotowanię pedagogiczne,
c) kwalifikacje do prowadzeruazĄęć z logopedii,
d) doświadczenię w pracy z dzięćmi,
e) dobrą organizacj ę PffiCY' dyspozycyj nośó i komrłnikatywność.

5. Wymiar czasu pracy
2 x3a mirftyg. (tj.42 w ciągu 10 m-cy)

6. Termin realizacji: od 01 .Ag.2}rc r. do 30.06.2017 r.

7. Podstawa zatrudnienia: łrmowa zlecenie.

8. Mięjsce i termin*złozenia ofert}'.

Wymagane dokumenty należy złoĘć w:
Urzędzie Gminy Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości, 26-502 Jastrząb tel' 48 628 48-6a
Do 17.08.2016 r. do godziny 12.00.

9. Termin otwarcia ofert: I7.A8.2016 roku, godzina 12.30.

10. Sposób przygotowania oferty:
oferęnt powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapfiartia
ofertowego - załącznlkrtt l,wraz z ośrviadczęniem stanowiącym załącr.ruknt Ż.
Formularz ofertowy naleŻy dostarczyć wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej
kopercie z następującym opisem: ,,oferta na stanowisko logopedy do Samorządowego
Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebanskich w ramach projektu pt. ,,Przedszkole
Baśniowa Kraina'o współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. osoba upclwazniona do kontaktu z wykonalrygąm'i:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

12" KĘWeria wyboru ofert: najnizsza cena.

Z wybraną osobą Zamawiaj ący skontaktuj e się telefonicznie.
woIT GMINY#
Andrzej Brącha
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