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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego ze specjalizacją gimuastyki
korekcyjnej przedszkolaków do Samorządowego Przedszkola Integraryjnego w
Gąsawach Plebańskich. W zwiąku zreaIizacjąprojektu pt. ,,Przedszkolę Baśniowa Kraina''
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowięckiego na lata
2014-2020 osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu'', Działania 10.1 ,,Kształcenie
i ronvój dzieci i młodziezy"' Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna''
współfinansowanego ze środków Europej skiego Funduszu Społec znego.

1. Nazwa i adres Zamawiaiacego:
Gmina Jastrząb
Plac Niepodległości 5,
z6-5aŻ Jastrząb
tel. 48 628 - 48 - 60

2" PĘedmiot nabo{u:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenię zĄęć, z gimnastyki korekcyjnej w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebanskich od 01'09.2016 r. do 30.06'\afi tw
ramach projektu pn. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środkÓw
Europej skiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć: zapobieganie powstawaniu wad postawy, ich eliminacja omz rczvńnięcie
sprawności motorycznej i ruchowej. Doskonalenie reakcji na sygnały dźwiękowe i słuchowe.

3. Szczegółowy opis pryedmiotu zc$ówięnia''
Do zakręsu obowiąpków nauczycięla wychowania fizycznego ze specjalizacją gimnastyki
korekcyjnej przedszkolaków będzie na|eżało :
1) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dziećmi 3, 4 - letrrimi w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plębanskich. Ząęcia przęprowadzone bęĘ zgodnie
z harmonogramem uzgadnianym z Dyrektorem placówki,
2) systematyczne dokumęrrtowanie przeprowadzonych ząęć w dzienniku,
3) monitorowanie i ewaluacja oddziaływań oraz postępów deieci,
4) współpraca z personelem projektu celem realizacji zamierzonych działan i osiągnięcia
zaplanowanych celów proj ektu'
5) oznakowanie dokumentacji zajęć, zgodnie z wytycnłymi dotyczącymi oznaczrnia
projektów w ramach RPo WM 2aru _202a,
6) niezwłoczne informowanie o kazdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć
zgodnie z harmonogramem,
7) w przypadku niemożliwoŚci realizowania przez Wykonawcę przedmiotu urnowy zgodnie
z harmonogftlmem ząęć, spowodowanej usprawiedliwioną nieobecnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym), Wykonawca zobowiąąany jest
do przeprowadzeruazajęćw ilości godzin równej nieodby.tym zajęciom w innym terminie.
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4. Wvmagania w stosunku do ![ykonawcy:
a) Wykonawca musi posiadaĆ studia licencjackie lub magisterskie na kierunku wychowanie
ftryczne,
b) przygotowanię pedagogiczne,
c) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnasĘki korekcyjnej
lub posiadać za'świadczenie z uczęlni, o posiadaniu krł'alifikacji do prowadzerua zĄę{. z
gimnastyki korekcyjnej,
d) prąmajmniej roczne doświadczenie pracy z dzieĆmi,
e) znajomość orgarrizacji pracy przedszkola'
l) dobrą organizacj ę pracy' dyspozycyj ność i komunikatywność.

5. $/ymiar czasu prac)'
2x30 midtyg. (tj.42 w ciągu 10 m-cy)

6" Termin realizacji: od 01 .09.2016 r' do 30.06.Ż017 r'

7. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

8. Miejsce i tęrmin złożełia ofe$y.

Wymagane dokumenty naleiry ńoŻyćw:
Urzędzie Gminy Jastrząb _ Sekretariat
Plac Niepodległości, 26-502 Jastrząb tel. 48 628 48-60
Do 17.08.2016 r. do godziny 12.00.

9. Termin otwarcia ofert: 17 .08.201 6 roku, godzłna 12.30 
"

10. Sposób prąygotowania oferfy:
oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zap1'tania
ofertowego - załączrrknr 1, wraz z oświadczeniem stanowiącym załąezntknr 2.
Formularz ofertowy naleĘ dostarczyć wraz Z kornpletem dokumentów w zamkniętej
kopercie z następującym opisem: ,,oferta na stanowisko nauczyciela wychowania firycznego
ze specjalizacJą gimnastyki korekcyjnej przedszkolaków do Samorządowego Przedszkola
Integracyjnęgo w Gąsawach Plębanskich w ramach projektu pt. ,,Przedszkole Baśniowa
Kraina'' wspÓłfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecanęgo.

11' osobą upqwazniqną do kqntaktu z wykqnawcarni:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

1 2. Kryteda wyboru ofert: nĄniŻsza cena.

Z w ybt artąo sobą Zamawi aj ący skontaktuj e się te l efoni cznie.
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