Wrocław, 02.03.2018 r.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem,
którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.
1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
2. Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności nauczania matematyki poprzez stworzenie
warunków i wdrożenie nauczania eksperymentalnego we wrocławskich szkołach. Projekt jest
skierowany do: 47 szkół z Gminy Wrocław. Pomoce dydaktyczne będą przeznaczone dla dzieci
uczęszczających do niżej wymienionych szkół.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Wybór 2 opiekunów szkół podstawowych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki,
uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie "Matematyczne eksperymenty – poprawa
jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Termin realizacji zamówienia: od marca 2018r. do czerwca 2019 r.
2.
Miejsce realizacji zadania: siedziba Zamawiającego oraz szkoły na terenie miasta Wrocławia
(Załącznik nr 2).
3.
Planowane jest zatrudnienie 2 opiekunów szkół podstawowych w podziale na 2 zadania

Zadanie nr 1
Opiekun merytoryczny szkół podstawowych nr 1
Wykaz szkół oraz liczba uczniów/nauczycieli
OPIEKUN MERYTORYCZNY SZKOŁY NR 1
LP.
NAZWA SZKOŁY
Liczba nauczycieli Liczba uczniów
1.

Szkoła Podstawowa nr 107

3

72

2.

Szkoła Podstawowa nr 20

3

87

3.

Szkoła Podstawowa nr 38
w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2

2

54

4.

Szkoła Podstawowa nr 8

2

54

SUMA

10

267

Miesięczna liczba godzin pracy opiekuna wynosi 40 godzin zegarowych.
Okres zatrudniania 14 miesięcy: 03.2018-06.2018 i 01.09.2018 – 06.2019.
Uwaga! zatrudnienie nie obejmuje następujących miesięcy: lipiec i sierpień 2018
Do zadań opiekuna merytorycznego szkoły będzie należało:
• Bieżące wsparcie dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców przy realizacji zajęć dodatkowych
z matematyki w ramach projektu, reagowanie na pojawiające się trudności.
• Bieżący kontakt z nauczycielami, uczniami, rodzicami, dyrektorem szkoły, w zależności od potrzeb
szkoły.
• Organizowanie spotkań opiekuna merytorycznego z Dyrektorami szkół/Koordynatorami szkolnymi
w zależności od potrzeb na terenie placówek.
• Motywowanie uczestników oraz nauczycieli do działania. Wsparcie przy zapewnianiu obiegu
informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, dbanie o przepływ
informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą).
• Weryfikacja dzienników pod kątem zgodności z programem.
• Prowadzenie konsultacji z zakresu nauczania matematyki w zależności od potrzeb nauczycieli na
terenie szkoły.
• Weryfikacja przebiegu udzielanego wsparcia pod względem zgodności z założeniami
merytorycznymi, w tym przygotowanie i przekazanie do Zespołu Projektowego comiesięcznego
raportu.
• Opiekun będzie czuwał również nad przestrzeganiem zasady niedyskryminacji, w tym ze względu na
płeć, tak aby treści przekazywane uczniom nie wzmacniały mitów na temat predyspozycji dziewcząt
i chłopców.
• W zależności od potrzeb wsparcie merytoryczne w trakcie spotkań z Dyrektorami/Koordynatorami
szkolnymi organizowanych przez Zespół projektowy
• Dokumentowanie podejmowanych działań:
 miesięczne sprawozdania z ewidencją godzin pracy dostarczane do biura projektu
najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca
 inne dokumenty sprawozdawcze dostarczane w terminie wyznaczonym przez biuro
projektu
 opracowanie własnego planu pracy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania
matematyki

- inne formy doskonalenia z zakresu nauczania matematyki
- doświadczenie we współpracy z rodzicami
- stopień awansu zawodowego nauczyciela: każdy
- znajomość prawa oświatowego, w szczególności w zakresie realizacji zajęć dodatkowych
Obowiązkowe dodatkowe wymagania/zadania:
















dyspozycyjność, która umożliwi realizację zaplanowanych zadań w godzinach, tak aby były
one zgodne z potrzebami uczestników, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkół;
szczegółowy plan pracy ustalony będzie ze szkołami w zależności od potrzeb.
konieczność posiadania telefonu komórkowego, emalia
obowiązek uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zespół projektu w CKP
uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach zorganizowanych na potrzeby projektu, po
ustaleniu z Zespołem projektowym w zależności od potrzeb
obowiązek ustalania harmonogramu pracy i wypracowywania miesięcznych godzin
konieczność prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie (ewentualne
poprawki w dokumentacji nie są wliczane do ewidencji)
treści przekazywane uczestnikom powinny być zgodne z zasadą niedyskryminacji
w sytuacji losowej uniemożliwiającej wykonie usługi obowiązek wyznaczenia nowej osoby z
co najmniej równymi kwalifikacjami za zgodną Wykonawcy
czas dojazdu do szkół na zajęcia, spotkania i inne nie wlicza się do rozliczenia godzin
wynagrodzenie obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów
nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi
wynagrodzenie jest stałe, niezależne od liczby osób, szkół; Zamawiający zastrzega, że mogą
nastąpić zmiany w liczbie uczestników/liczbie szkół podlegającej każdemu z Opiekunów
merytorycznych szkoły;
Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
W przypadku zmiany stanu faktycznego będącego przedmiotem powyższego oświadczenia
zobowiązuję się Wykonawcę do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego.
Osoba wykonująca usługę nie może być zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji
RPO WD 2014 – 2020 (tj. IZ RPO WD czy instytucji, której delegowano wykonywanie zadań w
ramach zarządzania RPO WD)Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do
złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Zadanie nr 3
Opiekun merytoryczny szkół podstawowych nr 3
Wykaz szkół oraz liczba uczniów/nauczycieli
OPIEKUN MERYTORYCZNY SZKOŁY NR 3
LP.
NAZWA SZKOŁY
Liczba nauczycieli Liczba uczniów
8.
9.
10.

Szkoła Podstawowa nr 73
Szkoła Podstawowa nr 65
w Zespole Szkół nr 20
Szkoła Podstawowa nr 95
SUMA

2

137

3

72

4

72

9

281

Miesięczna liczba godzin pracy opiekuna wynosi 40 godzin zegarowych.
Okres zatrudniania 14 miesięcy: 03.2018-06.2018 i 01.09.2018 – 06.2019.
Uwaga! zatrudnienie nie obejmuje następujących miesięcy: lipiec i sierpień 2018
Do zadań opiekuna merytorycznego szkoły będzie należało:
• Bieżące wsparcie dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców przy realizacji zajęć dodatkowych z
matematyki w ramach projektu, reagowanie na pojawiające się trudności.
• Bieżący kontakt z nauczycielami, uczniami, rodzicami, dyrektorem szkoły, w zależności od potrzeb
szkoły.
• Organizowanie spotkań opiekuna merytorycznego z Dyrektorami szkół/Koordynatorami szkolnymi
w zależności od potrzeb na terenie placówek
• Motywowanie uczestników oraz nauczycieli do działania. Wsparcie przy zapewnianiu obiegu
informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, dbanie o przepływ
informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą).
• Weryfikacja dzienników pod kątem zgodności z programem.
• Prowadzenie konsultacji z zakresu nauczania matematyki w zależności od potrzeb nauczycieli na
terenie szkoły.
• Weryfikacja przebiegu udzielanego wsparcia pod względem zgodności z założeniami
merytorycznymi, w tym przygotowanie i przekazanie do Zespołu Projektowego comiesięcznego
raportu
• Opiekun będzie czuwał również nad przestrzeganiem zasady niedyskryminacji, w tym ze względu na
płeć, tak aby treści przekazywane uczniom nie wzmacniały mitów na temat predyspozycji dziewcząt
i chłopców.
• w zależności od potrzeb wsparcie merytoryczne w trakcie spotkań z Dyrektorami/Koordynatorami
szkolnymi organizowanych przez Zespół projektowy
• Dokumentowanie podejmowanych działań:
 miesięczne sprawozdania z ewidencją godzin pracy dostarczane do biura projektu
najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca
 inne dokumenty sprawozdawcze dostarczane w terminie wyznaczonym przez biuro
projektu
 opracowanie własnego planu pracy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania
matematyki
- inne formy doskonalenia z zakresu nauczania matematyki
- doświadczenie we współpracy z rodzicami
- stopień awansu zawodowego nauczyciela: co najmniej nauczyciel mianowany
- znajomość prawa oświatowego, w szczególności w zakresie realizacji zajęć dodatkowych
Obowiązkowe dodatkowe wymagania/zadania:





dyspozycyjność, która umożliwi realizację zaplanowanych zadań w godzinach, tak aby były
one zgodne z potrzebami uczestników, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkół;
szczegółowy plan pracy ustalony będzie ze szkołami w zależności od potrzeb.
konieczność posiadania telefonu komórkowego, emalia
obowiązek uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zespół projektu w CKP
uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach zorganizowanych na potrzeby projektu, po
ustaleniu z Zespołem projektowym w zależności od potrzeb













obowiązek ustalania harmonogramu pracy i wypracowywania miesięcznych godzin
konieczność prowadzenia ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie (ewentualne
poprawki w dokumentacji nie są wliczane do ewidencji)
treści przekazywane uczestnikom powinny być zgodne z zasadą niedyskryminacji
w sytuacji losowej uniemożliwiającej wykonie usługi obowiązek wyznaczenia nowej osoby z
co najmniej równymi kwalifikacjami za zgodną Wykonawcy
czas dojazdu do szkół na zajęcia, spotkania i inne nie wlicza się do rozliczenia godzin
wynagrodzenie obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów
nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi
wynagrodzenie jest stałe, niezależne od liczby osób, szkół; Zamawiający zastrzega, że mogą
nastąpić zmiany w liczbie uczestników/liczbie szkół podlegającej każdemu z Opiekunów
merytorycznych szkoły;
Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
W przypadku zmiany stanu faktycznego będącego przedmiotem powyższego oświadczenia
zobowiązuję się Wykonawcę do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego.
Osoba wykonująca usługę nie może być zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji
RPO WD 2014 – 2020 (tj. IZ RPO WD czy instytucji, której delegowano wykonywanie zadań w
ramach zarządzania RPO WD)Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do
złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

