Znak sprawy: 18/US/CKP/2018

Wrocław, dnia 18.06.2018r.

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551,
w imieniu której działa Anna Chołodecka
- Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
adres: ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00, strona internetowa: www.ckp.pl

ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
pn.:
Usługi edukacyjne - wybór 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program
rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10
Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Usługi edukacyjne - wybór 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.:„ Interdyscyplinarna siódemka – program
rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie
10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT
WrOF. CPV 80400000-8.
1. Opis Projektu
Projekt „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach
podstawowych” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od
01.01.2018 do 31.07.2019
Projekt ma na celu poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego. Jest skierowany do 7 szkół podstawowych z Gminy
Wrocław. Podejmowane w projekcie działania będą służyć zapewnieniu równego dostępu do edukacji (poszerzenie oferty
zajęć pozalekcyjnych) i zapewnieniu stosownego zaplecza dla nowych rozwiązań. Na rzecz rozwoju kształcenia nauczycieli,
nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zostaną objęci doskonaleniem w celu podniesienia kompetencji zawodowych .
Cel główny projektu:
Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego w 7 szkołach podstawowych Gminy Wrocław poprzez stworzenie
warunków do nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:


Podniesienie kompetencji zawodowych 69 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie wspierania
kompetencji kluczowych uczniów klas I-III poprzez udział w kursach doskonalących,
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Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 907 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez ich
udział w interdyscyplinarnych kołach zainteresowań, warsztatach, laboratoriach, zajęciach dodatkowych,



Stworzenie w 7 szkołach podstawowych warunków do realizacji nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji
wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przez doposażenie 60 sal dydaktycznych, w
których będą odbywały się zajęcia organizowane w projekcie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od.01. 09. 2018r. do 30.06 2019r.
1. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny - 100 %.
4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu,
przy ul. Strzegomskiej 49a - sekretariat, nie później niż dnia 03.07.2018 r. do godz. 14:00.
5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.04.2018 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
49a,
UWAGA:
WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.
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