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Załącznik nr 1 do formularza rozeznania rynku

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse
edukacyjne - korepetycje z języka angielskiego i matematyki zgodnie z założeniami projektu
„Rodzina z przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1.
Kod CPV:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80110000-5 - usługi szkolnictwa podstawowego
80200000-6 - usługi szkołnictwa średniego
Cełem zamówienia jest wyłonienie korepetytorów prowadzących indywidualne zajęcia
wyrównujące szanse edukacyjne dla uczestników projektu „Rodzina z przyszłością", z
następujących przedmiotów:
1) część I - język angiełski
2) część I I - matematyka

- rok 2020 - 400 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu,
- rok 2020 - 400 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu.

1. Korepetycje będą prowadzone dla 20 dzieci zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego w
wymiarze 4 godziny w miesiącu (z jednego przedmiotu) w okresie: 01.01 - 31.05.2020r.
2. Korepetycje mają być prowadzone osobiście przez wskazanego w olercie nauczyciela w miejscu
zamieszkania dziecka lub w miejscu zamieszkania korepetytora, pod warunkiem że zorganizuje
i pokryje koszty dojazdu na korepetycje lub w innym miejscu wskazanym przez prowadzącego
zajęcia po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Prowadzenie zajęć w miejscu
innym niż miejsce zamieszkania dziecka bez zgody Zamawiającego będzie stanowiło podstawę
do rozwiązania umowy. Wybierając, jako miejsce prowadzenia korepetycji miejsce
zamieszkania korepetytora należy brać pod uwagę fakt, że takie rozwiązanie nie może
powodować nadmiernych trudności w dostępie do korepetycji, np. poprzez długotrwały czas
dojazdu.
3. Korepetycje będą prowadzone dla dzieci uczęszczających zarówno do szkoły podstawowej jak
i ponadpodstawowej. Osoba prowadząca korepetycje musi posiadać wiedzę z etapu kształcenia,
na którym jest dziecko.
4. Jedna osoba ma prawo do korzystania z 4 godzin korepetycji miesięcznie z jednego przedmiotu
lub 2 X 4 godziny z dwóch przedmiotów zgodnie z założeniami projektu ..Rodzina z
przyszłością".
5. Korepetycje mają odbywać się w dni robocze w godzinach popołudniowych (najpóźniej
kończyć się o godz. 20) nie kolidujących z zajęciami szkolnymi. Jednorazowo w ciągu tego
samego dnia może się odbyć tylko 1 godz. zegarowa zajęć z 1 przedmiotu. Zamawiający nie
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia za zajęcia prowadzone ponad 1 godz. zegarową z 1
przedmiotu w trakcie tego samego dnia.
6. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z uczestnikami
projektu lub ich opiekunami, stosownie do ich tempa pracy oraz czynionych postępów.

7. Korepetytorzy będą udzielać korepetycji indywidualnie (Zamawiający nie wyraża zgody na
prowadzenie zajęć grupowych).
8. Ten sam korepetytor może udzielać korepetycji zarówno jednej osobie jak i kilku osobom. Może
prowadzić zajęcia zarówno z jednego jak i kilku przedmiotów, pod warunkiem, że posiada
stosowne uprawnienia i wykształcenie.
9. Korepetytorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktyczne godziny udzielania
korepetycji. Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym kosztów dojazdu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania na korepetycje kolejnego dziecka w przypadku
gdy poprzednie zakończyło udział w projekcie, zrezygnowało z zajęć, zakończ>'ło edukacje, itp.
11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia korepetycji osobiście lub w przypadku
powierzenia realizacji usługi innym osobom w ramach umowy cywilnoprawnej wskazania
osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym z terenu miasta Łowicza.
12. W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej korepetycje Wykonawca jest zobowiązany do
wskazania kolejnej osoby w terminie 3 dni.
13. Godziny zajęć, które zostały nie wykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie
mogą być odrabiane.

