Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności na prowadzenie zajęć w zakresie wzmacniania umiejętności
porozumiewania się w językach obcych i języku ojczystym.
I. Adres i nazwa Zamawiającego:
Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i
innych języków obcych. Podniesienie kompetencji językowych dzieci ze Świetlicy „Anielisko”
III. Zadania po stronie Wykonawcy:
1. Przygotowanie programu zajęć.
2. Zakres usługi- 16 godz/mies. Od marca 2017r. do końca listopada 2018r.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
IV. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu:
O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:
a) wykształcenie kierunkowe – filologia polska i/lub dyplom ukończenia innych studiów
filologicznych i/lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego
wsparcia,
b) kreatywność, otwartość, komunikatywność
b) umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi
c) komunikatywność,
d) doświadczenie w pracy z dziećmi będzie dodatkowym atutem.
V. Termin związania ofertą: Od dnia podpisania umowy do końca listopada 2018r V. Sposób
przygotowania i złożenia oferty:
1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, należy dołączyć informację w zakresie wysokości
stawki godzinowej brutto podanej (kwota ta zostanie pomniejszona o potracenia wynikające z
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul. Sienkiewicza 60,
90-058 Łódź w formie papierowej w terminie do 30 stycznia 2017r do godz. 17.00
VII. Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 30.01. 2017 r. o godz. 19.00 r.
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Kryterium wyboru oferty stanowi:
a) Spełnienie wyżej wymienionych wymagań zawartych w ogłoszeniu
b) cena
. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Koordynator projektu ze strony Świetlicy–
Olga Kolczyńska, swietlica.mocni@wp.pl, Tel.426372253
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