Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004

Sierpc: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dodatkowych w
ramach projektu: Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z
klas I-III
Numer ogłoszenia: 391884 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych
polegających na prowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania
kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I - Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji - łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok.
24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu,3 gr) Część II - Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej
(łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr) Część III - Zajęcia logopedyczne
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 150 godzin dla 5 grup po ok. 4 osoby w każdej
(łącznie ok. 20 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 5gr) Część IV - Zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 5 osoby w każdej
(łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr) Część V - Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralnie - łącznie 60 godzin dla 2
grup po ok. 8 osób (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr) Część VI Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastycznie - łącznie 30
godzin prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób (łącznie ok. 8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sierpcu, 1gr ) Część VII - Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej
(łącznie ok. 24 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu,3 gr) Część VIII - Zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8
osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) Część IX Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po
ok. 3 osoby w każdej (łącznie ok. 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) Część X Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok.
5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) Część XI Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych lub/i

pełnosprawnych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osoby w każdej (16 uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) Część XII - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznoprzyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 6 osób w każdej (18 uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 3gr) Część XIII - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych - plastyczne - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (16
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr) Część XIV - Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - tanecznie - łącznie 60 godzin dla 1 grupa po
ok. 8 osób w każdej (8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 1gr) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, rozszerzających
zakresy dla 14 części zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju usług nie przekraczających 50% jego wartości z godnie z art. 67 ust.1 pkt.6
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie, Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca, będzie
dysponował minimum jedną osobą na daną część, na którą Wykonawca składa
ofertę, która to osoba powinna posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć
(wskazanych w SIWZ ust. XIII w danej części zamówienia, na którą Wykonawca
składa ofertę). Część I - Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - łącznie 90 godzin dla 3 grup
po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 24 os.,3 gr) Wykonawca musi dysponować jedną
osobą na daną część zamówienia, która musi posiadać. a) wykształcenie wyższe
magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku nauczani
pocztątkowego; b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia
podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) kurs specjalistyczny - terapia pedagogiczna
d) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część II Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 os., 2gr) a)

wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o
kierunku nauczani pocztątkowego; b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe,
studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny) c) co najmniej 15 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część III - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 150 godzin dla 5 grup po ok. 4 osoby w
każdej (łącznie ok. 20 os., 5gr) a) wyższe wykształcenie pedagogiczne b)
kwalifikacje z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki c) doświadczenie w pracy
na stanowisku logopedy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym Część IV - Zajęcia z
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup
po ok. 5 osób w każdej (łącznie ok. 10 os., 2gr) a) wykształcenie wyższe
magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku nauczani
pocztątkowego; b) przygotowanie pedagogiczne - min. jeden kurs kwalifikacyjny z
zakresu gimnastyki korekcyjnej c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w
pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego
zamówienia. Część V - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - muzyczno-teatralnie - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osób
(łącznie ok. 16 os., 2gr) a) wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku edukacji
wczesnoszkolnej lub/i o kierunku nauczani pocztątkowego; b) przygotowanie
pedagogiczne - min. jedno szkolenie z zakresu zajęć muzycznych/teatralnych c) co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część VI Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastycznie
- łącznie 30 godzin prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób d) wykształcenie wyższe
magisterskie, o kierunku edukacji wczesnoszkolnej lub/i o kierunku nauczani
pocztątkowego; e) przygotowanie pedagogiczne - min. jedno szkolenie z zakresu
zajęć plastycznych f) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w
pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego
zamówienia. Część VII - Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - łącznie 90 godzin dla 3 grup
po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 24 os.,3 gr) a) wykształcenie wyższe
magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie pedagogiczne
(studia wyższe, studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co najmniej 15 letnie
doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część VIII - Zajęcia dla
dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60
godzin dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 os., 2gr) a) wykształcenie
wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie
pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co
najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o
charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część IX Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 60 godzin
dla 2 grup po ok. 3 osoby w każdej (łącznie ok. 6 os., 2gr) a) wyższe wykształcenie
pedagogiczne b) kwalifikacje z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki c)
doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy z dziećmi w wieku
wczesnoszkolnym Część X - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 5 osoby w każdej (łącznie ok. 10 os.,
2gr) a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; b)
przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia podyplomowe, kurs
kwalifikacyjny); c) co najmniej 15 letnie doświadczenie zawodowe w
pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego
zamówienia. d) Kurs kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Część

XI - Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci
niepełnosprawnych lub/i pełnosprawnych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 8
osoby w każdej (16 os., 2gr) a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek
edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia
podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co najmniej 15 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część XII - Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 grup
po ok. 6 osób w każdej (18 os., 3gr) a) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek
edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie pedagogiczne (studia wyższe, studia
podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część XIII - Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastyczne - łącznie 60 godzin
dla 2 grup po ok. 8 osób w każdej (16 os., 2gr) a) wykształcenie wyższe
magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie pedagogiczne
(studia wyższe, studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co najmniej 15 letnie
doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia. Część XIV - Zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - tanecznie - łącznie
60 godzin dla 1 grupa po ok. 8 osób w każdej (8 os., 1gr) a) wykształcenie wyższe
magisterskie, kierunek edukacja wczesnoszkolna; b) przygotowanie pedagogiczne
(studia wyższe, studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny); c) co najmniej 15 letnie
doświadczenie zawodowe w pracy/wykonywaniu usług o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Zmiany
przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę, jednak
muszą być zatwierdzone przez drugą stronę po przedstawieniu projektu zmian. 3. W przypadkach
wymienionych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą zamawiającego z
zachowaniem formy pisemnej. 4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia
określony w SIWZ. 5. Zmiany mogą dotyczyć; - zmiany terminu wykonania zajęć - zmiany
osób/osoby biorącej udział w realizacji zamówienia związana z obiektywną niemożnością
świadczenia usługi zgodnie z umową, pod warunkiem zapewnienia osób/osoby spełniającej
warunki SIWZ i uzyskania akceptacji przez zamawiającego - siły wyższej, -rezygnacja z części
zamówienia przez zamawiającego spowodowana rezygnacją zamawiającego z udziału w projekcie,
- zawieszenie przez Zamawiającego wykonanie zamówienia spowodowane zawieszeniem realizacji
projektu. - zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy na daną część zamówienia w
przypadku braku zrekrutowania zaplanowanej liczby uczestników lub/i braku zgody na zmiany do
wniosku o dofinansowanie umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2013 godzina 10:15, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc
sekretariat, pok nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych - projekty systemowe.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze
specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
- łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 24 uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Sierpcu,3 gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po
ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 150 godzin dla 5 grup po ok. 4 osoby w
każdej (łącznie ok. 20 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 5gr).

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 5 osoby w
każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - muzyczno-teatralnie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - muzyczno-teatralnie - łącznie 60
godzin dla 2 grup po ok. 8 osób (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - plastycznie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastycznie - łącznie 30 godzin
prowadzone w jednej grupie ok. 8 osób (łącznie ok. 8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Sierpcu, 1gr ).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze
specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
- łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 24 uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Sierpcu,3 gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - łącznie 60 godzin dla 2 grup po
ok. 8 osób w każdej (łącznie ok. 16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część IX Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 3 osoby w
każdej (łącznie ok. 6 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część X Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - łącznie 60 godzin dla 2 grup po ok. 5 osoby w
każdej (łącznie ok. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część XI Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla
dzieci niepełnosprawnych lub/i pełnosprawnych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Specjalistyczne zajęcia
terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych lub/i pełnosprawnych - łącznie
60 godzin dla 2 grup po ok. 8 osoby w każdej (16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część XII Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,
szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - łącznie 90 godzin dla 3 grup po ok. 6

osób w każdej (18 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 3gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część XIII Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - plastyczne.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - plastyczne - łącznie 60 godzin dla 2
grup po ok. 8 osób w każdej (16 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 2gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Część XIV Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych - tanecznie.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - tanecznie - łącznie 60 godzin dla 1
grupa po ok. 8 osób w każdej (8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, 1gr).
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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