Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO
PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA KL. III
W RAMACH PROJEKTU POKL „Nasza szkoła jest fajna”
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, poszukuje nauczycieli
kontraktowych/mianowanych/dyplomowanych, z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w
prowadzeniu zajęć dla uczniów klas IV-VI, do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla klas trzecich.
Zajęcia prowadzone będą w ursusowskich szkołach podstawowych w ramach projektu „Nasza
szkoła jest fajna”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli do prowadzania zajęć wyrównawczych
dla klas III-ich. Zajęcia z poniższych przedmiotów prowadzone będą w okresie luty 2012 r. –
czerwiec 2012 r. w podanym wymiarze czasowym w każdej z grup:
1. Zajęcia z języka polskiego – 25 godz.,
2. Zajęcia z matematyki – 25 godz.
II. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
III. Prosimy o podanie:
- ceny brutto jednej godziny lekcyjnej zajęć dla grupy 13-18 osób,
- danych kontaktowych z krótkim opisem doświadczeń zawodowych w prowadzeniu zajęć dla klas
IV-VI szkół podstawowych.
Uwagi!
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia oferentów na rozmowę przed dokonaniem
wyboru.
Wybrane osoby zostaną poproszone o osobiste złożenie CV przed podpisaniem umowy.
Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom w
całości lub części.
Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Zapraszamy do składania ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: m.ambroziak@um.warszawa.pl
Oferty należy złożyć w terminie do 05.01.2012 r.
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy
w rozumieniu przepisów ustawy PZP
Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Zespół Funduszy Europejskich Dzielnicy Ursus –
osoba do kontaktu: Marcin Ambroziak, nr tel. 22 478 60 27.
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