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Jastrząb, dnia 1 9'08.2ań r.

ZAPYTAI{IE OFERTOWE

Na stanowisko nauczyciela tańea do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w
Gąsawach Plebańskich. $/ zwiąaku zrcalizacjąpĄektu pt. 

',Przedszkole 
Baśniowa Kraina''

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2a14'2020 osi priorytetowej X ,'Edukacja dla rozwoju regionu'',Dńałania 10.1 ,,Kształcenie
i rozwój dzieci i rriodzieĘ", Poddziałania 10.1.4 ,,Edukacja przedszkolna''
wspołfinansowanęgo ze środków Europej skiego Funduszu Społecznego.

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

2. Przedmiot naboru:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć tanecmo - rylmicrulych w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gąsawach Plebanskich od 01 .09.2016 r. do 30.06.2017 r. w
ramach projektu pn. ,,Przedszkole Baśniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków
Europej skiego Funduszu Społecznego

Cel zajęć: rozwój muzykalności, poczucia rytmu oraz wtuŻ|iwości. Nauka kilku tanców oraz
przygotowanie dzieci do prezentacj i podczas uroczystości przedszkolnych.

3' Szczeeółowv opis przedmiotu zamówienia''
Do zakre su obowią.zków nauc zyc i ela tatrc a będzie nalęŻało :
1) prowadzenie zajęć taneczno _ rytmicznych z dzie,ćmi 3' 4 _ letnimi w Samorządowym
Przedszkolu Integracyjnym w Gą,sawach P1ebanskich. Zajęcia przeprowadzonę będą zgodnie
z harmonogramem uzgadnianym z Dyrektorem placówki,
2) systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych zajęć' w dzienniku,
3) monitorowanie i ewaluacja oddziaĘwań oraz postępów dzieci,
4) współpraca z personęlęm projęktu celęm realizacji załrierzonych działan i osiągnięcia
zaplanowanych celów proj ektu.
5) oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oz-naczetia
projektów w ramach RPo wM Ż014 - ZaŻa,
6) niezwłoczrre informowanie o każdym przypadku uniemozliwiającym realizację zajęó
zgodnie z harmonogramem,
7) w przypadku niemozliwości realizowania ptzęz Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramęm zEęć, spowodowanej usprawiedliwioną nięobęcnością (udokumentowaną
zwolnieniem lekarskim lub innym dokumerrtem urzędowym), Wykonawca zobowią7any jest
do przeprowadzęnia zĄęćw ilości godzin równej nieodbytym zajęciom w innym tęrminie.

4. Wymasania w stosunku do Wykonawcy:

a) Wykonawca musi posiadać wykształcenie kierunkowe,
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b) przynajmniej roczne doświadczenie pracy zdzjećmi,
c) znajomość organizacji pracy przedszkola,
d) dobrą organizacj ę pracy' dyspozycyjność i komunikaĘwność.

5' W]irrriar cząsu prgay
2 x 30 mirltyg. fu.42 w ciągu 10 m-cy)

6. Termh ręalizacji: od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

7. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecęnie'

8. Miejsco i tennin złozęnia oferty.

Wymagane dokumenty naLezy ńaŻyćw:
Urzędńe Gminy Jastrząb - Sekretariat
Plac Niepodległości, Ż6-5a2 Jastrząb tel. 48 628 48-60
Do 2ó.08.2016 r. do godziny 12.00.

9. Termin otwarcia ofert: 26.08.2}rc roku, godzina 12.30.

10' Spqsób pgvgotowaqia gferty:
oferent powinien przygotować ofertę na formularzu nłączanym do niniejszego zap1.'tania
ofertowego - załączntk nr 1, wTaz z oŚwiadczeniem stanowiącym załącznikrc 2.
Formularz ofertowy należy dostarczyć v{raz z kompletem dokumentów w zamkniętej
kopercie z następującym opisem: ,,oferta na stanowisko nauczyciela tarica do
Samorządowęgo Przedszkola Integracyjnęgo w Gąsawach Plebańskich w ramach projekfu pt.

,,Przedszkole BaŚniowa Kraina'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

1l. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawqami:
Agnieszka Dąbrowska Tel. 48 628- 48 - 73

12. Kryteria w}r'boru ofe{Ę najnizsza cena.

Z wybr anąo sobą Zamawiaj ący skontakuj e się telefoni cznie.

wotT GIvrrNY

An rzlej Bracha
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