
Przywidz: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu 9.1.2 

pod nazwą Szkoły równych szans-wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz 

Numer ogłoszenia: 308240 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, tel. 

058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące 

przeprowadzenie zajęć w ramach projektu 9.1.2 pod nazwą Szkoły równych szans-wyrównywanie 

szans edukacyjnych w Gminie Przywidz. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest. Usługi edukacyjne obejmujące 

przeprowadzenie zajęć w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą: Szkoły równych szans- 

wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę 

edukacyjną w trzech szkołach: Zespół Szkół w Przywidzu, Szkoła Podstawowa w Pomlewie, 

Szkoła Podstawowa w Trzepowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 18 części, tj. 1) cześć I - 

pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 

godzin. 2) części II - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, dla 4 grup, 

łącznie 120 godzin. 3) części III - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 

83-047 Przywidz, dla 3 grup, łącznie 90 godzin. 4) części IV - pełnienie Funkcji prowadzącego 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami matematyczno- przyrodniczymi w Zespole Szkół 

w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 5) części V - 

pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami matematyczno- 

przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 3 grup, 

łącznie 90 godzin. 6) części VI - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami matematyczno- przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Trzepowie, 

ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 30 godzin. 7) części VII - pełnienie Funkcji 

prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz, dla 4 grup, łącznie 120 godzin. 8) części VIII - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 4 

grup, łącznie 120 godzin. 9) części IX - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 4 grup, łącznie 

120 godzin. 10) części X - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Szkół 

w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 5 grup, łącznie 150 godzin. 11) części XI - 

pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. 

Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 12) części XII - pełnienie Funkcji 

prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 

Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 13) części XIII - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia 



rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. 

Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, łącznie 30 godzin. 14) części XIV - pełnienie Funkcji 

prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze w Szkole 

Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, łącznie 30 godzin. 15) 

części XV - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- 

przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, dla 1 grupy, 

łącznie 30 godzin. 16) części XVI - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające 

zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka) w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-

047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 17) części XVII - pełnienie Funkcji prowadzącego 

zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka) w Szkole Podstawowej w 

Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin. 18) części XVIII - 

pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (plastyka, muzyka) 

w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, łącznie 60 godzin. 3. 

Szczegółowy zakres zamówienia. 1) Zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do 

realizacji zamówienia, 2) Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 1 godzinę lekcyjną, tj. 45 minut 

(zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, a także 60 minut - zajęcia 

specjalistyczne. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu zajęć 

dostosowanego do planu lekcji obowiązującego w szkole zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły 

i Koordynatora projektu ( zajęcia mogą być prowadzone jedynie w czasie wolnym od zajęć, których 

realizacja wynika z arkusza organizacji Szkoły z uwzględnieniem godzin przywozu i odbioru dzieci 

przez autobus szkolny, z wyłączeniem ferii, przerw świątecznych i innych dni ustawowo wolnych 

od nauki szkolnej), 5) Wykonawca wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć wynikające z 

ważonych powodów zobowiązuje się dokonywać po konsultacjach z Dyrektorem Szkoły oraz 

Koordynatorem Projektu. 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącej kontroli, 

nad realizacją. 7) zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 8) Rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia następować będzie cyklicznie, raz na miesiąc. 9) Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia dokumentacji zajęć, przygotowywania sprawozdań według wytycznych 

przekazanych przez Dyrektora Szkoły oraz Koordynatora Projektu. 10) Wykonawca zobowiązany 

jest do oznaczenia materiałów oraz dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze wskazaniem źródeł 

finansowania. 11) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i 

zebraniach dotyczących Projektu organizowanych przez Dyrektora Szkoły i Koordynatora projektu. 

12) Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami prawa do 

prowadzenia poszczególnych zajęć. 13) Do obowiązków prowadzącego zajęcia należeć będzie w 

szczególności. a) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć i uzyskanie akceptacji 

Dyrektora Szkoły i Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (zajęcia 

prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od zajęć, których realizacja wynika z arkusza 

organizacji Szkoły z uwzględnieniem godzin przywozu i odwozu dzieci przez transport gminny z 

wyłączeniem wakacji, przerw świątecznych i innych dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej); b) 

opracowanie programu zajęć grupowych i indywidualnych oraz uzyskanie akceptacji Dyrektora 

Szkoły i Koordynatora Projektu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy) systematyczne 

prowadzenie i dokumentowanie zajęć zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu; c) 

sporządzanie sprawozdań z realizacji zajęć w terminach wskazanych przez Koordynatora Projektu; 

d) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania z 

uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do znajomości treści zawartych w 

programie zajęć grupowych i indywidualnych) prowadzenie dziennika zajęć oraz innych 

dokumentów obrazujących możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, stosowane metody pracy z 

dziećmi oraz osiągane rezultaty zgodnie z zaleceniami Koordynatora Projektu, a także dokumentów 

niezbędnych do realizacji projektu; e) dbałość oraz odpowiedzialność za życie, zdrowie i 

bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć, sprawowanie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w 

zajęciach, dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektuj, 



współpraca z kadra zarządzająca projektu w zakresie bieżącego monitorowania postępu w realizacji 

określonych wskaźników projektu i innych działań projektowych ze sporządzaniem odpowiedniej 

dokumentacji, udostępnianie całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy (np. prac uczniów 

wytworzonych w trakcie prowadzonych zajęć) na żądanie uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego lub organom kontrolującym) realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do 

kontroli projektu) wykonywanie innych działań związanych z poprawna realizacja projektu) 

ochrona i przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych zgodnie z 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r/ o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r/ Nr 101, poz./ 926 

ze zmianami) na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny b) Potwierdzeniem 

spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu art. 22 ust 1 ustawy 

Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . b) Potwierdzeniem 

spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu art/ 22 ust 1 ustawy 

Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• a) Zamawiający żąda od Wykonawcy dysponowania co najmniej jedną osobą 

posiadającą kwalifikacje do prowadzenia danego typu zajęć, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 

wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz/ U/ z 2009 r/ Nr 



50, poz. 400). b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w pkt 2/3), jeżeli z zastrzeżeniem pkt 2/3)c) SIWZ 

przedstawi: a. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. b. 

Oświadczenie podpisane przez Wykonawce, że osoba /osoby, która/które będzie/będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada/posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, stanowiące 

załącznik nr 5 do SIWZ c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków/Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny . b) Potwierdzeniem 

spełnienia ww/ warunku jest podpisane oświadczenie z zakresu art 22 ust 1 ustawy 

Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a)Formularz ofertowy-zgodny z treścią załącznika nr 1 do SIWZ b)pełnomocnictwo do podpisania 

oferty, jeżeli dotyczy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych 

zmian zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do SIWZ-Wzór umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.przywidz.pl/zamówienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Przywidz, ul. Gdańska 7,83-047 Przywidz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, 

pok.2.4. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych-projekty systemowe. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 4 grup 

uczniów łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: - pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla4 grup 

łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 



• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 

Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 3 grup 

łącznie 90 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami matematyczno- przyrodniczymi w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 4 grup 

łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami matematyczno- przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 

83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 3 grup 

łącznie 90 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami matematyczno- przyrodniczymi w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-

047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 30 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w 

Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 4 grup 

łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 



CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole 

Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 4 grup 

łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole 

Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 4 grup 

łącznie 120 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Zespole Szkół 

w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla5 grup 

łącznie 150 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole 

Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia logopedyczne w Szkole 

Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

matematyczno- przyrodnicze w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz,. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 1 grupy 

łącznie 30 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 



• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

matematyczno- przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 Przywidz, 

dla 1 grupy, łącznie 30 godzin.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 1 grupy 

łącznie 30 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

matematyczno- przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla grupy 

łącznie 30 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

artystyczne (plastyka, muzyka) w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, dla 

2 grup, łącznie 60 godzin.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

artystyczne (plastyka, muzyka) w Szkole Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3, 83-047 

Przywidz, dla 2 grup, łącznie 60 godzin.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pełnienie Funkcji prowadzącego zajęcia rozwijające zainteresowania 

artystyczne (plastyka, muzyka) w Szkole Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1, 83-047 Przywidz, 

łącznie 60 godzin.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia dla 2 grup 

łącznie 60 godzin. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 



 

 

 


