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WR-ME/2011 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE 

Nowa Wieś Lęborska : organizacja i przeprowadzenie zajęć z programem autorskim "MAGIC 

ENGLISH" w ramach projektu pn.: "Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich” 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 6, 84-351 Nowa Wieś 

Lęborska , woj. pomorskie, tel. 0-59 8612 251, faks 0-59 8612 251 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja i przeprowadzenie zajęć z 

programem autorskim "MAGIC ENGLISH" w ramach projektu pn.: "Magic English, czyli język angielski 

w przedszkolu na wsi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 

II.2) Rodzaj zamówienia: Szkolenia 



II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Program edukacyjny ME prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim. Dzieci na każdych zajęciach 

poznają nowe słownictwo angielskie i utrwalają je przez gry, zabawy, naukę piosenek. Zajęcia 

odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 30 minut z każdą z grup, łącznie -180 lekcji „Magic 

English”(60 lekcji * 3 grupy), w tygodniach pracy przedszkola. Prowadzone będą przez przeszkolonych 

lektorów. Program ME to cykl zajęć aranżowanych tak, by były ciekawe, dynamiczne i urozmaicone. 

Lektor wykonuje z dziećmi różne czynności, wspólnie koloruje i jednocześnie nazywa i opisuje w j. 

ang. słówka i zwroty przez co dzieci zapamiętują je szybko i bez wysiłku. Ponadto do codziennej 

„kąpieli wyrazowej” trener będzie dysponował ilustrowanymi rymowankami do czytania przez 

rodziców dzieciom, które wraz płytą CD rodzice będą mogli wypożyczać w Akademii. Takich 

rymowanek i wierszyków będzie 30 (po 1 na każdy tydzień trwania programu) - trener danej grupy 

będzie posiadał 1 komplet (30 szt.) rymowanek, oraz taką ilością płyt, na której są nagrane te 

rymowanki, jaka jest ilość kursantów. Program przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dla 

rodziców 

Usługa składa się z: 

a) przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

* zapewnienie(zakup)niezbędnych materiały . dla dzieci i pomocy dydaktycznych; materiałów dla 

rodziców do pracy z dziećmi w domu; Wykonawca będzie mógł wykorzystać zakupione pomoce: 

laptop, rzutnik multimedialny i ekran do rzutnika oraz materiały biurowe. Płyty oraz materiały dla 

nauczycieli zostaną w przedszkolu i będą one wykorzystywane w przedszkolach przy prowadzeniu 

zajęć dla „przyszłych pokoleń” 4-latków. 

 

Lekcje dla przedszkolaków mają formę zabaw. Dzieci śpiewają piosenki, uczą się wierszyków, pracują 

z książeczkami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielu zmysłów - słuchu, wzroku, dotyku, 

często wymagające zaangażowania ruchowego dziecka. Dzieci mają możliwość bawienia się, gier 

edukacyjnych, śpiewania piosenek, rozwijania swoich zdolności plastycznych - wszystko to powiązane 

jest cały czas z nauką języka angielskiego. Podczas zajęć nauczyciel wprowadza słownictwo a w domu 

rodzice utrwalają je poprzez zabawy używając odpowiednich formularzy. Wszystkie lekcje 

prowadzone są po angielsku. Małe dzieci przyjmują to w sposób naturalny. Jeśli temu, co mówi 

nauczyciel, towarzyszy bogata mimika, żywa gestykulacja i poczucie humoru, brak ojczystego języka 

wcale ich nie dziwi. Nauczyciel może wiec witać się i żegnać po angielsku, chwalić, ganić po angielsku, 

a także komentować w tym języku, co się dzieje. Zwracając się do dzieci musi dbać o to, aby zwroty, 

którymi się posługuje były proste i powtarzały się jak najczęściej tak, aby powstawały w dziecku 

odpowiednie skojarzenia. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: projektu: "Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi" 

współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich” 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA" Iwona Żbikowska, ul. Aleja Wolności 46, 84-300 
Lębork, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29 333,34 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 36 080,00 
• Oferta z najniższą ceną: 36 080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36 080,00 
• Waluta: PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 

albo zapytania o cenę 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 1, lit c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Przedmiot zamówienia stanowi autorski program nauczania MAGIC ENGLISH, do którego 

tylko 1 wykonawca na terenie powiatu lęborskiego ma prawo na podstawie wykupionej 

licencji. Zamawiający zastosował się do art. 67 ust. 1 pkt 1, lit c ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych gdyż usługi mogą być wykonane tylko  przez jednego 

wykonawcę w związku z udzieleniem zamówienia zakresie działalności twórczej lub 

artystycznej, do którego wykonywania  na terenie powiatu lęborskiego na podstawie umowy 

licencyjnej ma tylko 1 podmiot. Program autorski MAGIC ENGLISH jest oparty na licencji, 

której warunki określają możliwości jego wykorzystywania. 

 

  


