
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

Znak sprawy: CUW.2420.1.2021.PKM 

Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:  

80110000-8 - usługi w zakresie szkolnictwa przedszkolnego 

 

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Siedziba Zamawiającego Centrum Usług Wspólnych, ul. Piastowska 17, Opole 

Na stronie internetowej  https://www.cuw.opole.pl/2171-2/ w dniu: 23.07.2021 r. 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona 130 000 zł netto, o której mowa  

w ustawie Pzp. 

 

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na realizację 

zadań specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych, 

w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Opolu 

Adres: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole 

w imieniu, którego występuje Dyrektor Katarzyna Lasończyk-Wąsowska 

tel. (77) 44 55 920, fax. (77) 44 58 258 

e-mail: cuw@cuw.opole.pl / projekty@cuw.opole.pl  

http://www.cuw.opole.pl 

 

2. Tryb postępowania: 

2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w formie 

zapytania ofertowego. 

2.2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty 

mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i 

niedyskryminujący. 

2.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, 
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Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego 

poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w 

ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność 

Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza 

ofertowego). 

2.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Centrum 

Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w CUW kontakt:  

e-mail:  iod@cuw.opole.pl; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie 

konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

zwanej ustawą wdrożeniową  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową  

o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po 

złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020;   

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO **;   

mailto:iod@cuw.opole.pl


 

 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

3. Przedmiot umowy: Realizacja zadań Specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych 

w naukach ścisłych i informatycznych, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich 

przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w 

Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

4. Szczegółowy zakres zadań Specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych 

w naukach ścisłych i informatycznych: 

1. Merytoryczne wsparcie przygotowania i organizacji Matematycznej Olimpiady 

Przedszkolaka, w tym: 

- opracowanie koncepcji całościowej Matematycznej Olimpiady Przedszkolaka; 

- opracowanie zagadnień na Matematyczną Olimpiadę Przedszkolaka, zgodnie z 

minimalnym zakresem tematycznym i wymogami, wskazanymi w pkt a i b. 

 

a) Minimalny zakres tematyczny Matematycznej Olimpiady Przedszkolaka: 

• zadania na ustalenie położenia przedmiotów w przestrzeni w szczególności 

pozwalające na nadanie im znaczenie, określenie liczby kształtu, wielkości, 

ciężaru, porównanie przedmiotów z uwagi na wybraną cechę;  

• klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, 

przeznaczenia,  

• układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy, odtwarzanie układów 

przedmiotów i tworzenie własnych,  

• rozróżnianie podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt);  

• eksperymentowanie, szacowanie przewidywanie,  

• dokonywanie pomiaru długości przedmiotów 

• określanie kierunków  i ustalanie położenie przedmiotów w stosunku do 

własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnianie 

strony lewej i prawej;  

• przeliczanie elementy zbiorów z wykorzystaniem liczebników głównych i 

porządkowych w zakresie 1-20,  

• wykonywanie dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej 



 

 

• liczenie obiektów, odróżnianie liczenie błędnego od poprawnego;  

• posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności 

pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, 

wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;  

• rozpoznawanie modeli monet i banknotów 

 

b) Matematyczna Olimpiada Przedszkolaka, ma na celu rozwój kompetencji 

kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych uczestników, szczególnie w 

zakresie: 

• orientacji przestrzennej; 

• rozpoznawania figur geometrycznych,  

• dodawania i odejmowania na materiale konkretnym, rozwiązywania prostych 

zadań tekstowych 

• klasyfikowania przedmiotów według co najmniej 2 cech, określanie liczebności 

zbiorów, posługiwanie się znakami 

• pisania prostych kodów programów 

 

2. Wspomaganie przygotowania programów zajęć dla przedszkolaków; które powinny 

uwzględniać: 

- szczegółowe cele kształcenia; 

- treści spójne z podstawą programową; 

- odwołanie się do naukowej koncepcji wychowania przedszkolnego; 

- treści zajęć dostosowane do potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

- odniesienie do czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, 

emocjonalnego, społecznego i poznawczego; 

- formy i metody pracy (w tym aktywizujące) uwzględniające kompetencje 

kluczowe; 

- narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 

3. Walidacja zajęć dla przedszkolaków 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Zadania specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i 

informatycznych realizowane będą od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022r., wg 

harmonogramu, ustalonego z Zamawiającym. Liczba godzin do wypracowania: 240. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającego w formie elektronicznej 

za pośrednictwem poczty e-mail opracowanej koncepcji oraz przygotowanych 

zagadnień na Matematyczną Olimpiadę Przedszkolaka, w terminach: 

• do 30.10.2021 – koncepcja całościowa Matematycznej Olimpiady Przedszkolaka; 

• do 30.10.2021 – zagadnienia na 1 edycję Matematycznej Olimpiady Przedszkolaka; 

• do 31.03.2022 – zagadnienia na 2 edycję Matematycznej Olimpiady Przedszkolaka 

 



 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogę ubiegać się Wykonawcy: 

• nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej 

• posiadający min 5 lat doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z 

dziećmi, w tym doświadczenie w pracy z dziećmi uzdolnionymi w wieku 

młodszym, 

• posiadający doskonałą znajomość narzędzi TIK, w szczególności 

przeznaczonych do edukacji dzieci młodszych, 

• Osoba kreatywna i zaangażowana, samodzielna. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane 

jest złożenie kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii  

dokumentów potwierdzających doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z dziećmi. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane 

drogą elektroniczną lub faxem. 

7.2 Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej. 

7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

7.4 Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania 

ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

7.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie 

internetowej, prowadzonego postępowania. 

 

8. Oferta powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy, przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu 

zajęć z dziećmi 

 

Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze 

ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte 

we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.  

 

9. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:  

1) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) w 

Centrum Usług Wspólnych w Opolu, przy ul. Piastowskiej 17, w sekretariacie w 



 

 

terminie do końca upływu dnia 13.08.2021 r. do godz. 15:00 - decyduje data 

faktycznego wpływu do jednostki. 

2) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, 

w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane 

i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby 

podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) 

to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w 

swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).   

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby 

obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego. 

11. Kryteria wyboru oferty: 

 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Nazwa Waga kryterium - ilość punktów 

1 
Cena (wynagrodzenie) brutto za 1 

godz. Wykonania zlecenie 
60 pkt 

2 
Doświadczenie dydaktyczne w 

prowadzeniu zajęć z dziećmi 
40 pkt 

 

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S=C+T 

gdzie: 

S - suma uzyskanych punktów 

C - Wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto 

T - doświadczenie 

 

Kryterium 1- wysokość wynagrodzenia brutto za 1 godz. wykonania zlecenia 

 

C = (Cmin/Cof) x 100pkt x 60% 

gdzie: 

Cmin - najniższe wynagrodzenie wśród składanych ofert 

Cof - wartość danej oferty 

C - ilość punktów za kryterium wysokość wynagrodzenia 

 

 

Kryterium 2 – Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z dziećmi 

 



 

 

T = (Tof/Tmax) x 100 pkt x 40% 

gdzie: 

Tof - zaprezentowane doświadczenie  

Tmax - najwyższe doświadczenie  

T - ilość przyznanych punktów za kryterium doświadczenie  

 

Ilość przyznanych punktów będzie rozpatrywana wg. kryterium: 

5 -10 lat - 10 pkt 

powyżej 10 lat - 20 pkt 

 

Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku 

sumowania punków w kryteriach oceny ofert. 

 

 

12. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Koordynator projektu - Paulina Knop-Mazurkiewicz - tel. 608 156 977, e–mail: 

paulina.knop@cuw.opole.pl 

 

13.  Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak 

przedmiotowe ogłoszenie.  

 

14. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który 

jest jawny. 

 

15. Załączniki do ogłoszenia: 

• Załącznik nr 1: Treść oferty 

• Załącznik nr 2. Wzór umowy 


