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Opatowiec, 13.08.2013r. 

 
INFORMACJA  

dla Wykonawców NR 1  

Dotyczy: Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
„ Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 

pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ: 
   

1. Modyfikuje si ę dotychczasowy zapis punktu 7.2.3 SIWZ, który po mo dyfikacji przyjmuje 
brzmienie:  

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  

 Na potwierdzenie należy złożyć: 

o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie 
przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 

 

              Usługi edukacyjne  
 
 Zadanie 1 

 
Projekt „Mierzymy w stron ę gwiazd” Gimnazjum w Opatowcu 

L.p. 
zajęć Nazwa zajęć Kwalifikacje/wymagania minimalne kadry 

1 Zajęcia wspomagające z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub  posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

2 Zajęcia wspomagające z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe  kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

3 Zajęcia wspomagające z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

4 Zajęcia wspomagające z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

5 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania fizyki, minimum  
2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 



  

Numer post ępowania: 271.8.2013  
 
 
 
 

 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

6 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania biologii, minimum  
2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

7 Zajęcia z nauk przyrodniczych 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania geografii i chemii, 
minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie  
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 

8 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie 
fizycznego lub trener piłki nożnej, minimum  2 – letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

9 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie 
fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

10 Warsztaty z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

11 Warsztaty z j. angielskiego 1  osoba native speaker języka angielskiego minimum 1 rok 
doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

12 Zajęcia artystyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe 
lub posiadanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów 
artystycznych / muzyki lub plastyki, minimum  2 – letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

13 Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy 

              Zadanie 2: 
 

Projekt „Z wiedz ą do Europy” Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 

1 Kółko matematyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
matematyki, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
matematyki, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

3 Kółko humanistyczne 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie  
i posiadanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego  
lub historii, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

4 Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania języka 
polskiego, minimum  2 – letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 

5 Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 
1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
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stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

6 Zajęcia rozwijające umiejętności  
z j. angielskiego 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub 
posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum  2 – letni staż pracy lub posiadanie  minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

7 Zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami 
wymowy 

1 osoba wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie 
kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych, minimum 
2 – letni staż pracy  

8 Zajęcia z psychologiem 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy  

9 Indywidualne zajęcia z psychologiem 1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr psychologii, minimum  2 – letni staż pracy  

10 Zajęcia z pedagogiem 

1 nauczyciel: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr pedagogiki, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie  minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

11 Indywidualne zajęcia z pedagogiem 

1 nauczyciel: wykształcenie wyższe magisterskie –  
mgr pedagogiki, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie  minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

12 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego lub nauczania edukacji 
wczesnoszkolnej, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

13 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego lub nauczania edukacji 
wczesnoszkolnej, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

14 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego lub nauczania edukacji 
wczesnoszkolnej, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

15 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

16 Zajęcia sportowe 

1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum  2 – letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 

 
UWAGA: 
 
Do zadania 1 nale ży wskaza ć 13 różnych osób. Wykonawca nie mo że wykazać się tą samą 
osob ą do wi ęcej ni ż jednego z zaj ęć. 
 
Do zadania 2 nale ży wskaza ć 13 różnych osób, przy czym  zaj ęcia 5 i 6; 8 i 9; 10 i 11  mo że 
prowadzi ć ta sama osoba. 
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2. Zamawiaj ący modyfikuje pkt. 16.4, 17.1 i 18.1 SIWZ w zakresi e zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert dotychczasowy termin zmienia si ę na 19.08.2013 r. godzina składania to 10:00, 
a otwarcia 10:15. 
 

3. Modyfikuje si ę załącznik nr 4 do SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:  
 

Załącznik nr 4  

 
 

Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia  
 

„Kompleksowa usługa edukacyjna obejmuj ąca prowadzenie zaj ęć w ramach projektów POKL 
pt. „Mierzymy w stron ę gwiazd” oraz „Z wiedz ą do Europy” 

 
 

1. usługi edukacyjne  
 
Zadanie 1: 
 

Lp. 
Imię i nazwisko oraz 

podstawa 
dysponowania* 

Nazwa zajęć Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry  

1 

 
zajęcia wspomagające z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

2 

 
zajęcia wspomagające z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

3 

 
zajęcia wspomagające z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

4 

 
zajęcia wspomagające z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

5 

 
zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania fizyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

6 

 
zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania biologii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

7 

 

zajęcia z nauk 
przyrodniczych 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania geografii i chemii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

8 

 

zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Trener piłki nożnej TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 
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9 

 

zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

10 

 

warsztaty z j. angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

11 
 

warsztaty z j. angielskiego Native speaker języka angielskiego 
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą: …………………… 

12 

 

zajęcia artystyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania j. angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

13 
 

zajęcia psychologiczno – 
pedagogiczne 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 

 
Zadanie 2: 
 

Lp. Imię i nazwisko oraz 
podstawa dysponowania Nazwa zajęć Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry  

1 

 

Kółko matematyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

2 

 
Zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania matematyki TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

3 

 

Kółko humanistyczne 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego lub historii TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

4 

 
Zajęcia wyrównawcze z j. 

polskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka polskiego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

5 

 
Zajęcia wyrównawcze z j. 

angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

6 

 
Zajęcia rozwijające 

umiejętności z j. 
angielskiego 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

7 

 
Zajęcia z logopedą dla 

dzieci z wadami wymowy 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych TAK/NIE * 
Staż pracy: …………………………….. 

8 
 

Zajęcia z psychologiem Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 
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9 
 

Indywidualne zajęcia z 
psychologiem 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy: …………………………….. 

10 

 

Zajęcia z pedagogiem 
Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

11 

 
Indywidualne zajęcia z 

pedagogiem 

Wykształcenie: …………………. 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

12 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego / edukacji 
wczesnoszkolnej TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

13 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego / edukacji 
wczesnoszkolnej TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

14 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego / edukacji 
wczesnoszkolnej TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

15 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

16 

 

Zajęcia sportowe 

Wykształcenie: …………………. 
Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego TAK/NIE * 
Staż pracy pedagogicznej: …………………………….. 
Stopień awansu zawodowego: ………………………….. 

 
 
* - niepotrzebne skre ślić  
 
Jeżeli wykonawca z osobami wskazanymi w tabeli  pozost aje w stosunku umowy cywilno prawnej lub pracy nie 
jest zobowi ązany wskazywa ć  podstawy do dysponowania osob ą.  
 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
 


