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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – 

korepetycje z języka angielskiego i matematyki 

 

1. Miejsce realizacji zadania: powiat łowicki  

2. Termin wykonania zamówienia 01.03.2022r. - 31.05.2023r. 

3. Uczestnicy: dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zamieszkałe na terenie 

powiatu Łowickiego.  

4. Rekrutacji uczestników dokonuje Zamawiający 

5. Procedura ma być realizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie zwalczania 

epidemii COVID-19 

6. Zamówienie podzielone zostało na 2 części (możliwość złożenia oferty na każdą z części 

oddzielnie):  

część I - język angielski        – rok 2022 - 640 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu 

- rok 2023 – 400 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu 

część II - matematyka           – rok 2022 - 640 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu 

- rok 2023 – 400 godzin, tj. 80 godzin w miesiącu 

Maksymalny wymiar godzin dla obu części wynosi 2080, po 1040 godzin na każdą z części 

7. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 

1) Korepetycje będą prowadzone (z każdego przedmiotu) dla 20 dzieci w okresie od 1 

marca 2022r. do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r.  

2) Zamawiający zastrzega, że w przypadkach wynikających z sytuacji epidemicznej lub 

innych nieprzewidzianych przyczyn usługa będzie świadczona w sposób zdalny z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: 

a)  w okresie przebywania dziecka w izolacji lub na kwarantannie,  

b) w przypadku wprowadzenia czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach. 

8. Jedna osoba ma prawo do korzystania z 4 godzin korepetycji miesięcznie z każdego 

przedmiotu zgodnie z założeniami projektu „Rodzina z przyszłością”. 

9. Zamawiający wymaga aby korepetycje były prowadzone w dni robocze w godzinach 

popołudniowych nie kolidujących z zajęciami szkolnymi (jako dni robocze należy 

traktować dni od poniedziałku do piątku włącznie). W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach korepetycje mogą być prowadzone w sobotę po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

10. Korepetycje mają trwać jednorazowo w ciągu tego samego dnia 1 godz. zegarową i 

najpóźniej kończyć się o godz. 20. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia 

za zajęcia prowadzone w ciągu jednego dnia ponad 1 godzinę zegarową w ramach jednej 

części zamówienia.  

11. Korepetytorzy będą udzielać korepetycji indywidualnie (Zamawiający nie wyraża 

zgody na prowadzenie zajęć grupowych).  

12. Wykonawca zapewni wszystkie wymagane materiały i pomoce niezbędne dla 

prawidłowej realizacji usługi.  

13. Na korepetycje zostaną skierowane zarówno osoby będące na poziomie szkoły 

podstawowej jak i ponadpodstawowej. 

14. Korepetycje mają być prowadzone osobiście przez wskazanego w ofercie nauczyciela, 

w miejscu zamieszkania dziecka, w miejscu zamieszkania korepetytora lub w innym 
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miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia po wcześniejszym wyrażeniu zgody 

przez Zamawiającego i pod warunkiem że Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty 

dojazdu na korepetycje. Wybierając, inne miejsce prowadzenia korepetycji, niż miejsce 

zamieszkania dziecka, należy brać pod uwagę fakt, że takie rozwiązanie nie może 

powodować nadmiernych trudności w dostępie do korepetycji, np. poprzez długotrwały 

czas dojazdu. 

15. W przypadku rezygnacji osoby prowadzącej korepetycje Wykonawca jest 

zobowiązany do wskazania kolejnej osoby w terminie 5 dni. 

16. Prowadzenie zajęć w miejscu innym niż miejsce zamieszkania dziecka bez zgody 

Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy. 

17. Korepetycje będą prowadzone dla dzieci uczęszczających zarówno do szkoły 

podstawowej  jak i ponadpodstawowej. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wiedzę z 

etapu kształcenia, na którym jest dziecko.  

18. Ten sam korepetytor może udzielać korepetycji zarówno jednej osobie jak i kilku 

osobom. Może prowadzić zajęcia zarówno z jednego jak i kilku przedmiotów, pod 

warunkiem, że posiada stosowne uprawnienia i wykształcenie.  

19. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktyczne godziny 

udzielania korepetycji. Zamawiający nie pokrywa żadnych dodatkowo poniesionych 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym kosztów dojazdu. 

20. Wykonawca, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy, wskaże koordynatora do 

kontaktów z Zamawiającym zamieszkałego na  terenie powiatu łowickiego znającego 

rozmieszczenie placówek oświatowych i możliwości nauczycieli w zakresie prowadzenia 

korepetycji. Koordynator będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem 

projektowym, w szczególności z koordynatorem projektu i opiekunami uczestników oraz 

na bieżąco przekazywać informacje o problemach w realizacji przedmiotu zamówienia w 

celu wprowadzenia działań naprawczych. 

21. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą na bieżąco z 

uczestnikami projektu lub ich opiekunami, stosownie do ich tempa pracy oraz czynionych 

postępów. 

22. Udzielanie korepetycji będzie poddane stałemu monitoringowi przez koordynatora 

projektu oraz ocenie uczestników projektu. 

23. Wykonawca ma zagwarantować zastępstwo innych osób o równoważnych 

kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację 

usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

24. Zmiana terminu prowadzenia korepetycji, z powodu niedostępności nauczyciela 

wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego pisemnej 

zgody na zmianę terminu.  

25. Korepetycje mają być prowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego o wszelkich odstępstwach od harmonogramu w ciągu 5 dni po 

zakończeniu miesiąca informując jednocześnie o ich przyczynach wraz z informacją o 

terminach odrobienia niezrealizowanych godzin. Wykonawca może odrobić tylko te 

godziny, które nie zostały zrealizowane ze względu na okoliczności leżące po stronie 

Zamawiającego zgodnie z zapisami  pkt. 27.   

26. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje mają być dokumentowane 

poprzez prowadzenie dziennika zajęć, list obecności potwierdzanych przez dzieci i 

opiekunów zastępczych zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego.  
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27. Wykonawca jest zobowiązany do odrobienia godzin zajęć nie zrealizowanych w 

wyniku choroby dziecka, dodatkowych zajęć szkolnych, konsultacji medycznych, itp., 

których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia harmonogramu. 

28. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania informacji o fakcie 

współfinansowania projektu z EFS na wszelkiego rodzaju dokumentach, zgodnie z 

wzorami przekazanymi przez Zamawiającego w tym: 

1) na prowadzonej dokumentacji, 

2) oraz na wszystkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu. 

29. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 

potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem środków 

komunikacji na odległość.  

30. Ze względu na wymogi epidemiologiczne przy realizacji usługi należy bezwzględnie 

przestrzegać prawa i zaleceń rządowych czy resortowych w zakresie przeciwdziałania 

pandemii COVID-19.  

31. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom prowadzącym zajęcia 

wyrównawcze wymaganych przepisami w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 

środków ochrony osobistej.  


