Piaski , dnia 19.11.2021 r.
WYCENA USŁUGI
na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców
w projekcie:
„Żłobek w Piaskach”
1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Prośba o wycenę

Zamawiający: Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33a
28 – 300 Jędrzejów
reprezentowana przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie
2.
CEL SZACOWANIA
Szacowanie wartości zamówienia jest przeprowadzane w celu sprawdzenia czy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych określoną w art. 2 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.-dalej ustawa), od której jest obowiązek stosowania ustawy Pzp.
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu
zajęć dla dzieci i rodziców.
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 3 - Utrzymanie i funkcjonowanie żłobka
1.Zabawy z jęz. Angielskim ( po 30minut na grupę, razy trzy grupy ) w okresie od grudnia
2021 do 30 listopada 2022 r. (12mcy) w łącznym wymiarze dla 3 grup - 360 godzin
(jednostek lekcyjnych po 30 minut).
Zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od szóstego miesiąca życia do
trzech lat. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania
języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a
rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy
składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą (i opiekunów
w przypadku zajęć w grupach z opiekunami) przy równoczesnym wykonywaniu określonych,
często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy
ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce
wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach.
CPV: 80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego

Wymagania: wykształcenie zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli.

2.Rytmika ( po 30minut na grupę, razy trzy grupy ) w okresie od grudnia 2021 do 30
listopada 2022 r. (12mcy) w łącznym wymiarze dla 3 grup - 144 godzin (jednostek
lekcyjnych po 30 minut).
Rytmika w rozwoju maluszka, jest bardzo ważna. Już od najwcześniejszych lat dobrze
stymulowany rozwój maluszka poprzez ruch, taniec, muzykę, zabawę, gry na instrumentach
oraz śpiew zapewnią maluszkowi w późniejszych latach orientację w przestrzeni, szybką
reakcję ruchową na wrażenia słuchowe i umiejętności panowania nad własnym ciałem i jego
ruchem. Rytmika ma na celu nie tylko zapewnienie szybkich reakcji ruchowych ale także
podwyższenie samooceny dzieci, rozwijanie dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do
wytyczonych celów w życiu, koncentracji, przystosowania się do pracy w grupie oraz
umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania.
wymagania: osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu edukacji przedszkolnej
albo pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, jeśli w toku studiów nauczyciel
zrealizował zajęcia z rytmiki, lub kwalifikacje do nauczania w przedszkolu rytmiki
potwierdzone dodatkowymi studiami podyplomowymi lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu
rytmiki lub nauczyciel po muzycznej szkole artystycznej, który na studiach zrealizował
rytmikę lub ukończył taką specjalność i dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczne.
CPV: 80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego
3.Warsztaty z psychologiem dla rodziców lub dzieci lub dzieci z rodzicami w zależności od
potrzeb określonych przez psychologa w łącznym wymiarze 216 godzin ( jednostka zajęć godzina zegarowa) W okresie od grudnia 2021 do 30 listopada 2022 r.
CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Wymagania: Wykształcenie
wyższe w zakresie psychologii, terapii pedagogicznej/rehabilitacji
2. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3.
Utworzenie nowego żłobka, w którym zostaną zapewnione miejsca dla min. 38 dzieci
(20K,18M) przyczyni się do wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie
powiatu jędrzejowskiego.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie od dnia podpisania
umowy do 2022-11-30 zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu. (zajęcia i warsztaty
planowane są od 12-2021)
2. Miejsce realizacji zamówienia: Żłobek w Piaskach.
3. Zamawiający wymaga, aby zajęcia zrealizowane zostały w salach zapewnionych przez
Zamawiającego, mieszczących się na terenie placówki biorącej udział w projekcie.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY
Wyceny należy składać w siedzibie:
Wycenę
należy złożyć w terminie do dnia
26.11.2021 r. do godziny 11:00 w
Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300
Jędrzejów
z dopiskiem: „szacowanie usługi zajęcia dla dzieci oraz rodziców - lub
przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany podpisany dokument na adres e-mail:
cuw@jedrzejow.eu również w terminie do 26.11.2021 r. do godziny 11:00.



POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

Zamawiający informuje, że możliwe jest składanie wycen częściowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wycena jest składana w celu rozeznania
rynku i oszacowania wartości zamówienia , a odpowiedź na nią, nie stanowi oferty w
rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.) oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz nie wiąże stron.

OSOBA DO KONTAKTU:
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie szacowania: Aneta Antas-Majcher, nr
telefonu: 513-537-220 e-mail: aneta.antas-majcher@jedrzejow.eu
Załączniki:
 Załącznik nr 1 – Formularz wyceny

