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WZP.271.2.135.2013

Płock, 25.11. 20 13 r.

MK

OGŁOSZENIE

O ZAMÓWIENIU
PUBLICZNYM
PONIŻEJ 14 000 EURO

O WARTOŚCI

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert
na realizację zamówienia pn.
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr l w ramach
projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie
nierówności
w
stopniu
upowszechniania
edukacji
przedszkolnej, w następujących częściach:
Część 5 Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu Terapeutycznego Dla
Dzieci z Zaburzeniami w Zachowaniu
Część7 Zajęcia terapuetyczne z psychologiem
Część 14 - Dyżury specjalistów: Psycholog
Szczegółowe informacje
na stronie internetowej

dot. zamówienia

zamówienia

dostępny

www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia:
II.

zawiera Opis przedmiotu

od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

którzy dysponują osobami

w części S posiadającymi:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu* oraz
2) studia
magisterskie
na kierunku
pedagogika
w specjalności
odpowiadającej
prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne lub
3) studia magisterskie
na dowolnym
kierunku
i studia podyplomowe
w zakresie
prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne
2) ukończony
kurs lub studia podyplomowe
w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej
lub terapii
pedagogicznej,
terapii
zajęciowej,
pracy
korekcyjnokompensacyjnej
3) co najmniej
3 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy z dziećmi w wieku
przedszkol nym.
w części 7 posiadającymi:
I) Studia
magisterskie
na kierunku
psychologia
w specjalności
prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie
na dowolnym
kierunku
i studia
prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
3) co najmniej 3 letnie
przedszkol nym.
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w części 14 posiadającymi:
1) Studia magisterskie
na kierunku psychologia w specjalności
prowadzonym zajęciom oraz przygotowanie pedagogiczne lub

odpowiadającej

2) studia magisterskie
na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie
prowadzonych
zajęć
oraz
przygotowanie
pedagogiczne,
3) co najmniej
3 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy z dziećmi w wieku
przed szkol nym.
III. Do oferty należy dołączyć:
l. Pełnomocnictwo
osoby
lub osób podpisujących
ofertę,
jeżeli
nie wynika
to
bezpośrednio z załączonych dokumentów (jeśli dotyczy),
2. Formularz oferty - Załącznik Nr l,
3. Wykaz osób, które
będą uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówlenia.
wraz z
informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych
dla wykonania
zamówienia,
wraz z informacją
o podstawie
do
dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 2, (w przypadku złożenia oferty przez
osobę fizyczną wpisuje swoje dane)
4. Wszystkie załączniki dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek l, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 29.11.2013r. do godz. 11.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej
kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego oraz
oznaczyć:
Oferta : Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr l
w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
Działanie
9.1
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, w następujących
częściach:
Część 5 - Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu Terapeutycznego Dla
Dzieci z Zaburzeniami w Zachowaniu
Część 7 - Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
Część 14 - Dyżury specjalistów: Psycholog.
V. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Paulina Kraśniewska, Edyta Matczak - tel. 24 367-11-36 - (w zakresie
zamówienia)
- Magdalena Kucharska - tel. 24 367-14-61 (w zakresie SIWZ)
!)
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