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ROZEZNANIE CENOWE 5/SMYKI/R/2019 

dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Spotkania z Panią Muzyką. 
Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt 
„Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 
 
Osoba uprawniona do kontaktów:   
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  
i proceduralnych: Anna Gorzkowska e-mail: kontakt@smyki.com.pl, tel: 609 308 613  
 
Opis szczegółowy przedmiotu:  
Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych – Spotkania z Panią Muzyką. 
Zajęcia skierowane do uczęszczających do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projektu 
„Smyki na dobry start”  
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Kod CPV:  8011000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 

 

Wymagany zakres przedmiotu rozeznania:  
 
1. Wymagania dotyczące prowadzącego: 
Specjaliści/Specjalistki z zakresu zajęć „Spotkania z Panią muzyką” muszą posiadać: 
Dyplom akademii muzycznej  i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, kompetencje 
pedagogiczne.  
 
2. Obowiązki w ramach przedmiotu rozeznania cenowego: 

 Zajęcia muszą być przeprowadzone przez 2-3 specjalistów jednocześnie. 

 W czasie zajęć specjaliści przedstawiają dzieciom przedszkolnym instrumenty muzyczne 
wykorzystywane głownie do gry w orkiestrach symfonicznych, przedstawiają jak gra się na takich 
instrumentach i jak są zbudowane oraz przekazuje się dzieciom informacje dot. słabych muzyków 
którzy grali i komponowali na tychże instrumentach.  

 Zajęcia będą prowadzone dla ok. 36 dzieci (wszystkie uczęszczające do przedszkola).  

 Opieka nad dziećmi.  

 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami realizatora projektu.  

 Prowadzenie średnio 1 spotkanie w miesiącu.   

 Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego  
po rozstrzygnięciu rozeznania.  

 Łącznie: 10 spotkań.   
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 W okresie: od momentu podpisania umowy – sierpień 2020. 
 
Okres realizacją usługi:  październik 2019 - czerwiec 2020.  
  
Dodatkowe wymagania:  
Nie dotyczy  

 
Kryteria oceny ofert:  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc). 

 
Zawartość oferty:  
Kompletna oferta musi zawierać:  

 wypełniony formularz Oferty (załącznik nr 1) 
wraz z załącznikami: 

 ewentualne pełnomocnictwo, 

 referencje, opinie, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe. 

 oświadczenie potwierdzające wykształcenie. 

 Oświadczenie RODO (załącznik nr 2) 
Zamawiający ma prawo zarządać dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 
potencjalnego Wykonawcy oraz wykształcenie. 
Dokumenty można złożyć w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem  

 
 

Termin i sposób składania ofert:  
Oferty należy złożyć do 06.11.2019 do godzin 16:00 w formie: 
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl  
- osobiście w biurze projektu lub listownie (decyduje data wpływu oferty) pod adresem:  
Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.  
 
 
 
 

 


