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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na stanowisko naucryciela tańca do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w
Gąsawach Plebańskich. W nviąpku zrealizacjąprojektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina''
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2u4-ŻaŻ0 osi priorytetowej X ,,Edtrkacja dla rozwoju regionlr'', Działania l0.1 ,,Kształcenie
i rozwój dzieci i rrńodzieżf', Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna''
współfinansowarrego ze Środków Europej skiego Funduszu Społecznego'

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

2. Przedmiot naboru:
Przedmiotem zarnóvrienia jest prowadzente zajęĆ taneczno - rytmicznych w Samoządowyrn
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebanskich od 01.09.2016 r. do 30.06.201'7 t. w
ramach projektu pn. ,,Ptzedszkolę Baśniowa Kraina'' współfinansowanogo ze środków
Europej skiego Funduszu Społecznego

Cel zĄęć: rozwój muzykalności, poczucia rytmu oraz wraż|iwości. Nauka kiiku tanców ofirz
przygotow arue dzieci do prezentacj i podczas uroezystości przedszkolnych'

3. Szczegółowv opis przedmiotu zamówienia''
Do zakresu obowiązków nauczycięIatanca będzie należało:
1) prowadzenie zajęć taneczno _ ry.tmieznych z dziećmi 3' 4 _ lętrrimi w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gą,sawach Plebańskich. ZĄęcia przeprowadzone będą zgodnie
z hatmonogramem uzgadnianym z Dyrektorem placówki,
2) systematyczne dokumęntowanie przeprowadzonych zajęć w dzięnniku,
3) monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów dzieci,
4) współpraca Z personelem projeklu celem realizaĄi zamierzonych dziaŁań i osiągnięcia
zaplanowanych celów proj ektu.
5) oznakowanie dokumentacji zajęć, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia
projektÓw w ramach RPo wM 2a14 -Ża20,
6) niezwłocznę informowanie o kazdym przypadku uniernozliwiającym realizację zajęć
zgodnie z harmonogramem,
7) w przypadku niemożliwoŚci ręalizowaniaprzęz' Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie
z hatmonogramęm zEęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiązany jest
do przeprowadzenia zajęć w ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym te'rminie.

4. W)rmagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Wykonawcą musi posiadać wykształcenie kierunkowe,
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b) przynajmniej roczne doświadczenie pracy zdzięćmi,
c) majomość organizacji pracy przedszko7ą
d) dobrą orgarrizację pracy, dyspozycyj ność i komunikatywność.

5. Wlrmiar czasu pracy
2x30 min/Ęg. $j.4Żwciągu 10m-cy)

6. Tęrmin realizacii: od 01 .ag.zarc r. do 30.06.2aI7 r.

7. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

8. Miejsce i tęrmin złozenia ofert}'.

W5'rnagane dokumenty naleĘ zŁoŻyć w:
Urzędzie Gminy Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości' Ż6-5aŻ Jastrząb tel. 48 628 48-60
Do 17.08.2016 r. do godziny n.AA.

9. Termin ojwarcia ofert: 17.08.2}rc roku, godzina 12.30.

10. Sposób przygotowania ofcity:
oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączon;'m do niniejszego zapytaria
ofeńowego - załączrrlk nt 1, wraz z oświadczenięm stanowiącym załączniknt 2.
Formularz ofertowy należy dostarczyć wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej
kopercie Z następującym opisem: ,,oferta na stanowisko nauczyciela tańca do
Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich w ramach projektu pt.

,,Przedszkołe Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środkÓw Europejskiego Funduszu
Społeczrrego.

11. osobą upowąźnionę do koątaktu z Wykonąwcą{ni:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

12. K{vterią wyboru oferil najnizsza cena.

Z v,rybtanąosobą Zarnawiający skontaktuje się telefonicznie.
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