Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór
Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę na przeprowadzenie w okresie od
19 grudnia 2011 r. do 30 kwietnia 2013 r. dwóch siedmiomiesięcznych kursów zajęć z
języka angielskiego - łącznie 400,5 godzin zegarowych dla 50 dzieci w wieku 3-5 lat
uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Konarzewie, będących Uczestniczkami i
Uczestnikami projektu pt. „Przedszkole Publiczne w Konarzewie”, realizowanego przez
Gminę Dopiewo ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć
stanowiących integralną część proponowanej metody nauczania.
CPV: 80.00.00.00 – 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt. „Przedszkole Publiczne w
Konarzewie” nr projektu POKL. 09.01.01-30-044/11, realizowanego przez Gminę
Dopiewo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Kursy są planowane w następujących terminach:
KURS I : 19 grudnia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. (133 dni zajęciowe, łącznie 199,5 h
zegarowych zajęć)
KURS II: 1 października 2012 r. – 30 kwietnia 2013 r. (134 dni zajęciowe, łącznie 201 h
zegarowych zajęć)
Kurs I obejmuje 199,5 godzin zegarowych zajęć i będzie realizowany codziennie w dni
robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w okresie od 19 grudnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
Kurs II obejmuje 201 godzin zegarowych zajęć i będzie realizowany codziennie w dni
robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w okresie od 1 października 2012 r. – 30 kwietnia 2013 r.
Uczestniczkami i Uczestnikami kursu będzie 50 dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających
do Przedszkola Publicznego w Konarzewie. Dzieci zostaną pogrupowane w 4 grupy
zajęciowe (12-13 osobowe).

1

Oczekujemy, by firma prowadząca kurs przeprowadzała codziennie zajęcia z każdą z
grup. Zajęcia dla 2 grup starszych będą trwały po 25 minut. Zajęcia dla 2 grup młodszych
będą trwały po 20 minut. W zależności od potrzeb/możliwości dzieci uczestniczących w
kursach ilość minut zajęć w poszczególnych grupach może ulec skróceniu bądź
wydłużeniu, przy zachowaniu zasady, że dzienny czas trwania zajęć we wszystkich 4
grupach wyniesie 90 minut.
Planowany harmonogram tak rozumianych zajęć przedstawia się następująco:
I kurs: 19 grudnia 2011-30 czerwca 2012 r.
czas trwania
codziennych
zajęć/ minuty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

20
20
25
25
90

ilość dni
zajęciowych

133
133
133
133
133

II kurs: 1 października 2012 - 30 kwietnia 2013 r.
czas trwania
ilość dni
codziennych
zajęciowych
zajęć/ minuty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4

20
20
25
25
90

134
134
134
134
134

Łączna ilość
Łączna ilość
minut kursu dla godzin
każdej z grup
zegarowych
kursu
2660 2660 3325 3325 11970

199,5

Łączna ilość
Łączna ilość
minut kursu dla godzin
każdej z grup
zegarowych
kursu
2680 2680 3350 3350 12060

201

Zamawiający zastrzega, iż wskazane terminy realizacji kursów mogą ulec zmianie, przy czym
niezmienna pozostanie ilość godzin zegarowych realizacji poszczególnych kursów.
Niezmienny jest również ostateczny termin zakończenia drugiego kursu i upływa w dniu 30
kwietnia 2013 r.
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Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu PROGRAM ww. zajęć przygotowany w
oparciu o zdefiniowane niniejszym szczegółowe wytyczne dostosowany do wieku
uczestników projektu, możliwy do zrealizowania w ramach przedstawionego trybu i okresu
przeprowadzenia zajęć oraz z uwzględnieniem zasad zapewnienia zasobów technicznych,
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu przykładowy program Kursu 1 oraz Kursu 2
dla 1 grupy, przy czym program Kursu 2 ma stanowić kontynuację Kursu 1, tzn. ma być
przewidziany jako następny poziom nauczania języka dla dzieci, które ukończyły Kurs nr 1.
O zastosowaniu poziomu Kursu 2 zadecyduje lektor w porozumieniu z Dyrektorką
Przedszkola biorąc pod uwagę fakt, czy grupę stanowią dzieci które kontynuują udział w
kursie, czy wcześniej nie brały udziału w tych zajęciach.

Szczegółowe wytyczne dot. programu zajęć:

1. 1. PROGRAM zajęć jednej grupy musi być rozłożony na 133/134 zajęcia po 20-25
minut każde, zaplanowanych do przeprowadzenia w czasie danego okresu i musi być tak
skonstruowany, by w swym zamierzeniu dydaktycznym (zdefiniowanym w ogólnych
założeniach dydaktycznych, celach dydaktycznych) prowadził do WZROSTU wśród
uczestników umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
Zajęcia mają być prowadzone w oparciu o autorski program dostosowany do możliwości
poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym. Program powinien być opracowany w oparciu
o wypracowane przez Wykonawcę dotychczasowe dobre praktyki (doświadczenie)
prowadzenia zajęć tą metodą.
Wykonawca zajęć dostarczy Zamawiającemu komplet pomocy dydaktycznych dla każdego
uczestnika niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach w ramach obu KURSÓW. Tak
rozumiany
komplet
pomocy
dydaktycznych
musi
zawierać
przynajmniej
podręcznik/podręczniki spójne z programem poszczególnych poziomów kursów oraz
płytę/płyty CD zawierające materiały spójne z programem poszczególnych poziomów
kursów.
Pomoce dydaktyczne (podręczniki, płyty CD) muszą stanowić spójną całość stanowiącą
efektywny program nauczania dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym. Oferent jest zobowiązany dostarczyć pisemny opis potwierdzający zbieżność
oferowanych pomocy dydaktycznych z proponowaną metodą nauki języka angielskiego oraz
prezentujący jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane pomoce
dydaktyczne.
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Zamawiający zastrzega, iż podręczniki i pomoce dydaktyczne muszą zostać przekazane
fizycznie uczestnikom projektu. Materiały te nie mogą być przekazywane wirtualnie, tzn. np.
jedynie za pośrednictwem strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej
prowadzącego zajęcia może stanowić jedynie uzupełnienie prowadzenia zajęć.

1.2. UCZESTNICZKI i UCZESTNICY. W zajęciach będą uczestniczyć 50 dzieci
uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Konarzewie. Uczestniczki i Uczestnicy
zajęć zostaną pogrupowani w 4 grupy zajęciowe.
Liczba uczestników: 50 osób (4 grupy po max. 12-13 osób). Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany ilości osób w jednej grupie.
1.3. ORGANIZACJA Zajęć.
1.3.1. Zajęcia będą przeprowadzone w salach przedszkolnych budynku Przedszkola
Publicznego w Konarzewie w salach wskazanych przez Dyrektorkę Przedszkola.
Przedszkole udostępnia te pomieszczenia bezpłatnie.
1.3.2. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 19 grudnia 2011 r. Przewidywane
zakończenie zajęć 30.04.2013 r.

1.3.2.1. Zajęcia muszą zostać przeprowadzone w pełnym wymiarze dla każdej z grup z
zastrzeżeniem, że muszą być przeprowadzane codziennie..
1.3.3. Godziny zajęć muszą być zaplanowane w ten sposób, by rozpoczynały się nie
wcześniej, niż o godzinie 8.30 i kończyły się nie później, niż o godz. 15.30. Zajęcia
muszą być przeprowadzane w dni robocze: od poniedziałku do piątku. Nie jest
dopuszczalne zaplanowanie zajęć w sobotę lub w niedzielę oraz w okresie wolnym
od nauki zgodnie z planem działalności Przedszkola Publicznego w Konarzewie
stanowiącym załączniki nr 6 i 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Ostateczny harmonogram godzin prowadzenia zajęć zostanie ustalony przez
Wykonawcę w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w
Konarzewie.

1.3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie testowania okresowego dla
każdego uczestnika: przed rozpoczęciem zajęć – oraz po ostatnich zajęciach danego
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kursu. Wyniki testów każdego z Uczestniczek/Uczestników Projektu Wykonawca
przekaże Zamawiającemu.
1.3.7. Wykonawca będzie musiał wyznaczyć osobę, która będzie koordynatorem zajęć,
w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć. Koordynator zajęć będzie
zobowiązany do ścisłej współpracy z Koordynatorką
Projektu z ramienia
Zamawiającego. Sposób współpracy pomiędzy koordynatorami będzie określony w
postaci osobnego regulaminu.
1.3.8. W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe
zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później
niż do 30 kwietnia 2013 r.
1.3.9 W razie nie odbycia się zajęć z winy Wykonawcy, zaległe
zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później
niż do 30 kwietnia 2013 r..
1.3.10. Wykonawca zobowiąże lektora/lektorów prowadzących zajęcia do prowadzenia
dzienników zajęć - dostarczonych przez Zamawiającego,
1.3.11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji kursu tj.
harmonogram kursu, dzienniki lekcyjne, potwierdzenia wydania materiałów,
comiesięczne raporty frekwencji i osiągnięć.
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