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Załącznik nr 1 
do „Ogłoszenia o zamówieniu publicznym” 

Oznaczenie sprawy: ZP.3.2020 

 

Nazwa postępowania: 
„Świadczenie usług edukacyjnych - zajęć dodatkowych wspierających prawidłowy rozwój dzieci 

uczęszczających do nowo powstającego oddziału przedszkolnego przy ul. Długiej 11 
w Trzebiatowie” 

 
Kody CPV: 
80110000-8 – Usługi szkolnictwa przedszkolnego. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Wykonawca prowadzić będzie zajęcia dodatkowe, mające na celu wsparcie prawidłowego 
rozwoju 24 dzieci w wieku przedszkolnym (3 lata), z terenu Gminy Trzebiatów. 

II. Wykonawca zatrudni „zespół nauczycieli”, którzy stworzą program obejmujący tematykę 
następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: 
 

1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne typ 3 - logopedia: 
a) Ilość godzin łącznie dla wszystkich grup – 120 godzin, 
b) Ilość grup – 3 (po 40 godzin dla każdej z grup). 
c) Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie - dla każdej z grup, 
d) Cel zajęć: korekta wad wymowy. 

 
2. Zajęcia dodatkowe typ 3 i 4 – kompetencje emocjonalno-społeczne: 

a) Ilość godzin łącznie dla wszystkich grup – 120 godzin, 
b) Ilość grup – 3 (po 40 godzin dla każdej z grup). 
c) Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie - dla każdej z grup, 
d) Cel: rozwój emocjonalny dzieci. 

 
3. Zajęcia dodatkowe typ 3 i 4 – gimnastyka korekcyjna: 

a) Ilość godzin łącznie dla wszystkich grup – 120 godzin, 
b) Ilość grup – 3 (po 40 godzin dla każdej z grup). 
c) Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie - dla każdej z grup, 
d) Cel: korekta wad postawy u dzieci. 

 
 

Projekt ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 



 
 
 
 

2 

4. Zajęcia dodatkowe typ 4 – język angielski: 
a) Ilość godzin łącznie dla wszystkich grup – 120 godzin, 
b) Ilość grup – 3 (po 40 godzin dla każdej z grup). 
c) Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie - dla każdej z grup, 
d) Cel: nauka podstawowych zwrotów. 

 
5. Zajęcia dodatkowe typ 3 – zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju: 

a) Ilość godzin łącznie – 120 godzin, 
b) Ilość dzieci objętych zajęciami – 3 dzieci (po 40 godzin dla każdego z trójki dzieci). 
c) Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1 godzinie - dla każdego z trójki dzieci, 
d) Cel: indywidualne zajęcia w ramach WWR, wyrównujące deficyty rozwojowe. 

 

III. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje 
Zamawiającego (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji 
przeprowadzenia wszystkich zajęć dodatkowych. 

IV. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania 
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

V. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność 
cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. 

VI. Jedno zajęcie, tj. godzina dla dzieci przedszkolnych trwa 30 minut. 

VII. Techniki i metody pomiaru: dzienniki zajęć. Częstotliwość pomiaru: raz w miesiącu oraz 
sprawozdawczość po zakończeniu zadania. 

VIII. Wykonawca na własny koszt ma zapewnić niezbędne pomoce dydaktyczne / edukacyjne – 
do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem zamówienia. 

 
 


