
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 8520-2012 z dnia 2012-01-10 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaj  dla uczniów klas I-III szkó  podstawowych prowadzonych przez Gmin  I owa w
ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa,...
Termin sk adania ofert: 2012-01-20

Numer og oszenia: 10396 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012

OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA

Og oszenie dotyczy: Og oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym og oszeniu: 8520 - 2012 data 10.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, fax. 0-68 368 14 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU

II.1) Tekst, który nale y zmieni :

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst: II.1.3.

W og oszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaj  dla uczniów klas I-III szkó  podstawowych prowadzonych

przez Gmin  I owa w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa,

wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Spo eczny w ramach Programu Operacyjnego Kapita

Ludzki Poddzia anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie

ró nic w jako ci us ug edukacyjnych. 2) Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia: Us ugi b  realizowane w nast puj cych szko ach i

specjalno ciach w roku szkolnym 2011/ 2012 i 2012/2013. Jednostka 1h w SIWZ u ywana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli

45 minut. 3) Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej : a) Zaj cia dla dzieci ze specyficznymi trudno ciami w czytaniu i

pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji-200 h (w roku szkolnym 2011/2012- 70 h, 2012/2013- 130 h, liczba osób 30, grup -

2), b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 150 h (w roku szkolnym 2011/2012 - 50,

2012/2013 - 100 h,liczba osób 20, grup - 2), c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 200 h (w roku szkolntm

2011/2012 - 70 h, 2012/2013 - 130 h,liczba osób 12, grup - 2), d) Zaj cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z

zaburzeniami komunikacji spo ecznej -150 h (roki szkolny 2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 15, grup - 1), e) zaj cia

rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- 150 h (rok szkolny

2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 10, grup - 1). Szko a Podstawowa w Szczepanowie.a) Zaj cia dla dzieci ze

specyficznymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji- 140 h (rok szkolny 2011/2012 - 50,

2012/2013 - 90 h, liczba osób 10, grup - 1),.b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 140 h

(rok szkolny 2011/2012 - 50 h, 2012/2013 - 90 h, liczba osób 10, grup - 1) , c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

mowy - 140 h (rok szkolny 2011/2012 - 50 h, 2012.2013 - 90h, liczba osób 8, grup - 2).

W og oszeniu powinno by : 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaj  dla uczniów klas I-III szkó  podstawowych

prowadzonych przez Gmin  I owa w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa,

wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Spo eczny w ramach Programu Operacyjnego Kapita

Ludzki Poddzia anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie

ró nic w jako ci us ug edukacyjnych. 2) Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia: Us ugi b  realizowane w nast puj cych szko ach i

specjalno ciach w roku szkolnym 2011/ 2012 i 2012/2013. Jednostka 1h w SIWZ u ywana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli

45 minut. 3) Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej : a) Zaj cia dla dzieci ze specyficznymi trudno ciami w czytaniu i

pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji-200 h (w roku szkolnym 2011/2012- 70 h, 2012/2013- 130 h, liczba osób 30, grup -



2), b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 150 h (w roku szkolnym 2011/2012 - 50,

2012/2013 - 100 h,liczba osób 20, grup - 2), c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 200 h (w roku szkolntm

2011/2012 - 70 h, 2012/2013 - 130 h,liczba osób 12, grup - 3), d) Zaj cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z

zaburzeniami komunikacji spo ecznej -150 h (roki szkolny 2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 15, grup - 1), e) zaj cia

rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- 150 h (rok szkolny

2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 10, grup - 1). Szko a Podstawowa w Szczepanowie.a) Zaj cia dla dzieci ze

specyficznymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji- 140 h (rok szkolny 2011/2012 - 50,

2012/2013 - 90 h, liczba osób 10, grup - 1),.b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 140 h

(rok szkolny 2011/2012 - 50 h, 2012/2013 - 90 h, liczba osób 10, grup - 1) , c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

mowy - 140 h (rok szkolny 2011/2012 - 50 h, 2012.2013 - 90h, liczba osób 8, grup - 2).

Miejsce, w którym znajduje si  zmieniany tekst: III.3.2.

W og oszeniu jest: Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia  nast puj ce wymogi: 1. Ka dy wykonawca us ugi powinien

posiada  stopie  awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego. 2. Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia

nast puj ce wymogi dotycz ce wykszta cenia: Zaj cia z cz ci, 2, 6, 7 - wykszta ceni wy sze z przygotowaniem pedagogicznym

daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szko y podstawowej; Zaj cia z cz ci 3, 8 - wykszta cenie wy sze z przygotowaniem

pedagogicznym daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I _III szko y podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii

lub wy sze magisterskie z logopedii; Zaj cia z cz ci 4 - wykszta cenie wy sze z przygotowaniem pedagogicznym daj cym kwalifikacje

do nauczania klas I - III szko y podstawowej oraz pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii..

W og oszeniu powinno by : Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia  nast puj ce wymogi: 1. Ka dy wykonawca us ugi

powinien posiada  stopie  awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego. 2. Wykonawcy poszczególnych zada  musz

spe nia  nast puj ce wymogi dotycz ce wykszta cenia: Zaj cia z cz ci, 1, 2, 5, 6, 7 - wykszta ceni wy sze z przygotowaniem

pedagogicznym daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szko y podstawowej; Zaj cia z cz ci 3, 8 - wykszta cenie wy sze z

przygotowaniem pedagogicznym daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I _III szko y podstawowej oraz studia podyplomowe w

zakresie logopedii lub wy sze magisterskie z logopedii; Zaj cia z cz ci 4 - wykszta cenie wy sze z przygotowaniem pedagogicznym

daj cym kwalifikacje do nauczania klas I - III szko y podstawowej oraz pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii..


