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Siemiatycze,września 2018
Beneficjent:
Miasto Siemiatycze
Ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
Projekt realizowany w instytucjach:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
z siedzibą w Siemiatyczach ul. Gen. Wł. Andersa4
Gimnazjum Publiczne nr 1 w Siemiatyczach
z siedzibą w Siemiatyczach ul. ul. Świętojańska 25
Nr sprawy: IF.042.4.2018

W związku z realizacją projektu: pt .'.„SZKOŁA WYZWAŃ", nr RPO.03.01.02-20-0213/16
dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr umowyUDARPPD.03.01.02-20-0213/16-00 z dn. 17.07.2018r. przeprowadza się rozeznanie rynku w celu
wyłonienia koordynatora projektu.
1. Opis założeń projektowych:
Przedmiotowy projekt jest skierowany do uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Siemiatyczach - 180 Uczniów (82K i 98 M) oraz łącznie do 26 nauczycieli (19K i 7M).Zaprogramowane
wsparcie stanowi w pełni odpowiedz na kwestie problemowe, które zostały zdiagnozowane przez
nauczycieli i dyrekcję szkoły (diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący). W toku
licznych analiz w szkole stwierdza się identyczne potrzeby oraz deficyty w obszarach które
wymagające wsparcia na poziomie kształcenia ogólnego. Tym samym interwencja zdefiniowana w
projekcie obejmuje działania, które sprzyjać będą wzmocnieniu roli kluczowych kompetencji, takich
jak: umiejętność komunikowania się w j. obcych, umiejętność rozumowania matematycznego i
właściwego dla nauk przyrodniczych i technicznych. Ponadto wśród uczniów nadal zauważamy
potrzebę inwestowania w kompetencje i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Poważne deficyty zostały zdiagnozowane wśród nauczycieli szkoły w
obszarze wykorzystania TIK podczas zajęć. Wszystkie powyższe elementy wsparcia zostaną
wzbogacone interwencją ukierunkowaną na podniesieniu u uczniów postaw oraz umiejętności
niezbędnych na rynku pracy tj. przedsiębiorczość, praca zespołowa, innowacyjność kreatywność w
tym poprzez realizację doradztwa zawodowego Powyższe przedsięwzięcia nie będą możliwe bez
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bezwzględnego włączenia w zakres wsparcia komplementarnych działań ukierunkowanych na
doposażeniu szkoły w infrastrukturą techniczna niezbędną z punktu widzenia rozwijania u uczniów
kompetencji o których mowa powyżej. Z uwagi na to, ze jakość nauczania w dużym stopniu jest
determinowana jakością pracy nauczycieli, w tym celu niezbędne jest również zapewnienie
kompleksowego i komplementarnego wsparcia w formie działań idących w kierunku doskonalenia
zawodowego nauczycieli w powyższych obszarach tematycznych.
2. Opis zadań na stanowisku:
Kierowanie pracami zespołu i koordynacja działań, dbałość o zgodność działań z dokumentami
programowymi i wnioskiem, komunikacja zewnętrzna projektu, w tym z Urzędem Marszałkowskim,
realizacja założeń projektu, nadzór merytoryczny nad wykonalnością działań
3. Wymagane doświadczenie, kompetencje, kwalifikacje:
-Prawo jazdy Kategorii B,
-doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z działania 9.1.2 POKL (min. 1 zrealizowany i
rozliczony projekt)
-znajomość RPO WP i związanej z nim sprawozdawczości,
-znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych,
-znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami,
-umiejętność zarządzaniami projektami,
-umiejętność administrowania projektem,
-komunikatywność, odpowiedzialność, asertywność.
4. Przewidywana liczba godzin pracy: 90h/miesiąc
5. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 - do końca sierpnia 2019
6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy, nie przewiduje się
dodatkowych dopłat z tytułu dojazdów, konieczności noclegów itp.
7. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości zamówienia oraz ceny za
1 miesiąc pracy.
8. Cena ofertowa musi zawierać całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie
wszelkie leżące po stronie Wykonawcy/Oferenta obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe
wymagane obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
Oferenta.
9. Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Kryterium oceny oferty:Cena - 100% ; Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
przedstawi najniższą cenę
11. Termin i miejsce składania ofert:
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Ofertę cenową (załącznik nr 1) wraz z życiorysem (załącznik nr 2)—skan proszę przekazać drogą
mailową na adres: szkolą.wyzwan(5)gnnail.com, w terminie do 7dni od dnia otrzymania
zapytania/upublicznienia zapytania.
Wrazie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. Tel. + 48 85 6552675 w dni robocze od
godz. 7.30 do 15.30. Osoba do kontaktu: Janusz Łopuski
Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego
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