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Radziejowice, 16.04.2019r.  
 
 
Adresat: 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
Zmiana treści Zapytania ofertowego 

 
1. Nazwa zamówienia:  

„Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY 
RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” 

2. Nr sprawy: GCO.272.2.1.2019.UE 
3. Tryb postępowania: usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
 

4. Zmiana treści: z uwagi na zbyt skomplikowany opis warunków udziału w postępowaniu, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz ograniczyć równe traktowanie wykonawców zamawiający dokonuje 
zmiany treści Zapytania ofertowego z dnia 11.04.2019r. w następującym zakresie: 

 
Pkt 8 (Warunki udziału w postępowaniu) ppkt 2) Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za 
nauczanie uczniów oraz szkolenie nauczycieli odrębnie dla każdej z części zamówienia. 

• Dla części II, IV i VI każda osoba winna posiadać wykształcenie wyższe, a także przygotowanie 
merytoryczne w tematyce zajęć / szkolenia właściwej dla danego zakresu (ukończone studia, studia 
podyplomowe, szkolenia, itp.) lub posiadać uprawnienia do prowadzenia danego typu zajęć z uczniami 
i/lub z nauczycielami. 

• Dla części I, III i V każda osoba winna posiadać przygotowanie merytoryczne w tematyce zajęć / szkolenia 
właściwej dla danego zakresu lub tytuł mistrzowski z zakresu ceramiki i/lub garncarstwa lub posiadać 
uprawnienia do prowadzenia danego typu zajęć z uczniami i/lub z nauczycielami. 

• Dla wszystkich części każda osoba winna posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów lub 
nauczycieli w tematyce właściwej dla danego zakresu, w szczególności: 
a) dla części I: doświadczenie w nauczaniu uczniów kreatywności w konstruowaniu i wdrażaniu 

projektów – min. 120 godz. 
b) dla części II: doświadczenie w nauczaniu uczniów tworzenia prezentacji multimedialnych przy 

wykorzystaniu innowacyjnej aplikacji MAPPTIPE – min. 32 godz. 
c) dla części III: doświadczenie w nauczaniu terapeutycznym (ARTETERAPIA) uczniów należących do 

grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU) z prowadzeniem kart obserwacji 
postępów ucznia – min. 60 godz. 

d) dla części IV: doświadczenie w nauczaniu terapeutycznym (TERAPIA SPECJALISTYCZNA sensoryczna) 
uczniów należących do grupy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU) z 
wykorzystaniem Planu Pracy Indywidualnej z czynnym udziałem rodziców / opiekunów – zajęcia 
indywidualne – min. 120 godz. 

e) dla części V: doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych w zakresie umiejętności samodzielnej pracy z 
uczniami w zakresie warsztatów kreatywności – min. 32 godz. 

f) dla części VI: doświadczenie w szkoleniu osób dorosłych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych (definicja, metody pracy, walidacja efektów) ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy z uczniem o trudnych zachowaniach – min. 32 godz. 
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Ww. wymienione osoby muszą być tymi samymi osobami, co osoby, o których mowa w pkt 1 formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.  
Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie imienia i nazwiska ww. osoby wykonującej 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tej 
osoby. 

 
5. Zmiana terminu składania ofert: z uwagi na powyższe zmiany zamawiający dokonuje przedłużenia 

terminu składania ofert i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści Zapytania ofertowego: 
 
Pkt 11 (Termin i warunki złożenia oferty) ppkt 1) i 2) Zapytania ofertowego otrzymują brzmienie: 
1) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 24.04.2019r. do godziny 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Radziejowicach, ul. Kubickiego 10.  
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2019r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Radziejowicach.  
 

Pkt 10 (Zasady składania ofert) ppkt 8) Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 
8) Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać: 

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego: 
„Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY 
RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” 
Nr sprawy: GCO.272.2.1.2019.UE 
Nie otwierać przed 24.04.2019r. przed godz. 9.15 

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
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