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Gryfino, 16 lipiec 20!4 r.

Oszacowanie wartoSci zam6wienia
OSrodek Pomocy Spolecznej w Gryfinie, zwraca siq z proSba o oszacowanie warto5ci
zam6wienia realizacji zadania polegaj4cego na Swiadczeniu pracy w charakterze korepetytora
w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spolecznego w powiecie
gryfiriskim" finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Priorytet VII, Dzialanie 7.L. Rozw6j i upowszechnianie
powszechnej integracji, Poddzialanie 7.L2 Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji
przez powiatowe centra pomocy spolecznej.
Opis przedmiotu zam6wienia:

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie pracy w charakterze korepetytora w miejscu
sprzyjaj4cym wla5ciw4realizacjg uslugi na terenie gminy Gryfino. Po t h dla jednego dzieckaz
jednego przedmiotu tygodniowo, W og6lnej liczbie okolo 110 godzin miesiqcznie,l4cznie okoio
324 godzin.
Do kalkulacji cenowej nalezy doliczy( koszty dojazd6w do miejscowoSci Sobiemy6l .
Wymagania:

7.

Wyksztalcenie wyilsze, posiadanie kwalifikacji zawodowych, do5wiadczenia i
wyksztalc6nia'r.tttb iaj4cych realizacjq korepetycji oraz adekwatnych do zakresu
ro gramowe go p rowad zony ch przez nich zaj qC.,
Dyspozycyjho66,,

p

2.

Wymagania dodatkowe:
1. Do5wiadczenie wpracy z dzie(miimlodziez4,
2. Preferowane ukoriczone studia kierunkowe.
Zakres czynnoSci:

{

Udzielenie korepetycji dla uczestnik6w i dzieci uczestnik6w projektu:
1) szkola podstawowa:
jqzyk polski - kl. II,lll,lV,V / 4 dziecif ,
matematyka - kl. II,lll,lV,V / 6 dzieci/
jqzyk niemiecki - kl. II,IV / 2 dzieci/
jqzyk angielski - kl. lll / 7 dziecko/
gimnazjum:
2)
jqzyk polski - kl. I,ll / 4 dzieci/
matematyka- kl. II / 3 dzieci/
jqzyk niemiecki - kl. I,ll / 3 dzieci/
jqzyk angielski - kl. l,ll / 3 dzieci/

3)

szkola ponadgimnazjalna:

matematyka - kl.

lllL0 /7 dziecko/
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Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanej uslugi /t.j. karty pracy z rozpisanym
ac owanych go dzin/

zakrese m p ro gramowym i ewi den cja przepr

Okres realizacii uslugi: wrzesief - listopad 2074 r.
Pozyskane informacje zostan4 wykorzystane wyl4cznie
przeznaczonego na wykonanie dzialania.

w celu weryfikacji szacunku

bud2etu

Termin i mieisce zloieniapropozycji cenowei:
Informacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto naleLy zloLy| w formie pisemnej, w
jqzyku polskim w siedzibie O5rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. tu2ycka L2 -w
sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2074 r., do godziny 15.30 lub
przeslai drogq listown4 [decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie) lub
drog4 email:
w terminie do 23.07.2074r.
Niniejsze zapytanie ma na celu rozpoznanie rynku i oszacowanie wartoSci zam1wienia. Zapytanie
nie stanowi oferty w myfl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rdwniei nie jest ogloszeniem w
rozumieniu ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

[pieczqi i potlpis osoby wystqpuj4caj
w tym postQpowaniu w imieniu ZamawiajAcego)

