
 

Nowa Wieś Lęborska, 15.02.2011r. 

WR-MO/2011 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE 

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

OKRYWCA" w ramach projektu pn.: "Mali Odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji", 

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 "MAŁY OKRYWCA" w ramach projektu pn.: ""Mali Odkrywcy ruszają w świat - 

podnieśmy jakość ich edukacji", 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 jest logicznie skonstruowaną grą przygodową. Dzieci stają się w niej podróżnikami, którzy 
znaleźli się na bezludnej wyspie. Na wyspie znajdują klucz, który przenosi ich w czasie  
i przestrzeni. 

a)usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

* szkolenia nauczycieli przedszkolnych;  

* zapewnienie(zakup)niezbędnych materiałów dla dzieci i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli; 
materiałów dla rodziców do pracy z dziećmi w domu; zakupione zostaną:, zestawy laboratoryjne, 
atlasy oraz materiały biurowe. Będą one wykorzystywane w przedszkolach przy prowadzeniu zajęć 
dla „przyszłych pokoleń” 5-latków. 

* konsultacje metodyczne-nauczyciele przez okres realizacji projektu będą pod okiem firmy 
szkoleniowej. W czasie realizacji zajęć z dziećmi przeprowadzone zostaną przez certyfikowanego 
metodyka 3 spotkania mające na celu wsparcie metodyczne nauczycieli(również dostępne będzie na 
bieżąco w miarę potrzeb-kontakt telefoniczny oraz mailowy). 

* warsztaty dla rodziców dzieci-obejmują cykl seminariów dla rodziców na temat intelektualnego  
i emocjonalnego rozwoju dziecka wraz z praktycznymi wskazówkami i metodami pracy: 

-I: „Genialny umysł dziecka” -przekazanie informacji nt. psychologii rozwojowej dziecka, zagadnień 
związane z neurologią uczenia się(ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane  
z pamięcią, koncentracją oraz metodami i sposobami pracy z dzieckiem w domu) 

 -II: „Indywidualne wzorce myślenia-czyli uczenie się a emocje” -odkrywanie indywidualnych 
predyspozycji swoich i dzieci, umiejętne ich wykorzystanie oraz sposoby wspierania dzieci w ich 
rozwoju emocjonalnym. 

Na warsztaty będą zapraszani przede wszystkim ojcowie dzieci, aby dzięki temu zwiększyć ich role  
w obowiązkach domowych.  

b)wypłacanie dodatku specjalnego dla nauczycieli przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi –
nauczyciele będą musieli przygotowywać się do zajęć i będą poświęcać na to swój wolny czas  
w domu. 

Celem kursu MO jest nauczenie dzieci czytania w podstawowym  zakresie słownictwa, zbudowanie 
przekonania, że czytanie jest przyjemne i użyteczne ,rozwinięcie inteligencji poznawczej  
i emocjonalnej oraz wzmocnienie koncentracji, pamięci i chęci odkrywania otaczającego je świata. 
Poprzez gry i zabawy z wyrazami dziecko uczy się czytać proste książeczki. Każda książeczka opisuje 
jakąś ciekawostkę przyrodniczą lub geograficzną. Przeszkoleni nauczyciele prowadzić będą zajęcia dla 
przedszkolaków(2 razy w tygodniu* 30 minut * 3 gr. 10-osob.),łącznie 52 h na grupę. Zajęcia 
„zbudują” u dzieci pozytywne przekonania na temat czytania, procesu uczenia się oraz przede 
wszystkim na temat samego siebie przez wzmacnianie postawy że dam sobie radę, w każdej, nawet 
najtrudniejszej sytuacji. Pomogą wykształcić u dzieci prawidłowe postawy społeczne takich jak 
umiejętność współdziałania w grupie i wspierania się, by osiągnąć wspólne cele. Podczas zajęć 
nauczyciel wprowadza słownictwo a w domu rodzice utrwalają je poprzez zabawy używając 
odpowiednich formularzy. 

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: "Mali Odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji", 

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” 

 

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): 26 829,27 PLN. 

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

CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 32 814,00 
• Oferta z najniższą ceną: 32 814,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32 814,00 
• 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. 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 MAŁY ODKRYWCA, 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 MAŁY ODKRYWCA jest oparty na licencji, 

której warunki określają możliwości jego wykorzystywania. 

 

  


