
 

 

WSTĘPNY   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Nazwa usługi: Kompleksowa organizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – 

korepetycje łącznie 135 godzin dla 23 uczestników projektu „Lepsza przyszłość” realizowane 

w powiecie pabianickim, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 
Przedmiotem zamówienia są indywidualne korepetycje dla łącznie 23 wychowanków, 
przebywających w rodzinach zastępczych w wieku od 14 r.ż. do 25 r.ż. Zajęcia będą odbywać 
się przede wszystkim w miejscu zamieszkania wychowanka lub w siedzibie PCPR oraz zdalnie. 
 
Realizacja zamówienia składać się winna z następujących przedmiotów, które jednocześnie są 
odrębną częścią zamówienia: 
 

1. Udzielenie korepetycji z zakresu matematyki łącznie 60 godzin dla 16 osób, 
2. Udzielenie korepetycji z zakresu fizyki łącznie 24 godziny dla 6 osób, 
3. Udzielenie korepetycji z zakresu chemii łącznie 25 godzin dla 7 osób, 
4. Udzielenie korepetycji z zakresu języka angielskiego łącznie 26 godzin dla 8 osób, 

 
Łącznie 135 godzin od daty podpisania umowy  do 16.06.2023 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Część I 
I. Udzielenie korepetycji z zakresu matematyki łącznie 60 godzin dla 16 osób  

Szczegóły zamówienia: 
1. Wykonawca zrealizuje 60 godzin łącznie dla 16 osób (liczba godzin zostanie 

przydzielona indywidualnie przez Wykonawcę oraz uczestnika – zgodnie z jego 
potrzebami),  

2. Korepetycje dotyczą roku szkolnego. W okresie wakacji, korepetycje się nie odbywają. 
3. Korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź też w siedzibie PCPR Pabianice/zdalnie. Dokumentem 
poświadczającym przeprowadzenie korepetycji jest własnoręczny podpis 
uczestnika/opiekuna na liście obecności, 

4. Korepetycje mają być 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 i uczestnika korepetycji.  

5. W czasie pandemii COVID-19 korepetycje mogą być prowadzone online z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość po uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz w zależności od stopnia zachorowalności.  

6. Udzielanie korepetycji będzie poddane stałemu monitoringowi przez koordynatora 
projektu oraz ocenie uczestników projektu. 

7. Wykonawca ma zagwarantować zastępstwo innych osób o równoważnych 
kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających 
realizację usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Zmiana terminu prowadzenia korepetycji, z powodu niedostępności nauczyciela 
wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego pisemnej 
zgody na zmianę terminu.  

9. Harmonogram zajęć zostanie ustalony z rodzicem/opiekunem uczestnika  
w porozumieniu z Wykonawcą, który przekazuje harmonogram Zamawiającemu  
na 10 dni przed kolejnym miesiącem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji 
tj.: prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, 
dzienniku zajęć, dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone znakiem 
Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem Unii Europejskiej (UE) a także oficjalnym 
logiem promocyjnym województwa łódzkiego, zgodnie z zasadami zawartymi w 
Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po 
zakończeniu zajęć, 

11. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 
potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. Skan listy obecności przekazuje Zamawiającemu, 

12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne wśród wszystkich 
uczestników zajęć, oceniające zajęcia i sporządzi z nich raport, 

 



 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych 
warunków.  
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:  
a) osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 
1575 z późn.zm), które ukończyły studia wyższe na kierunku matematyka lub 
innym, posiadająca co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w 
nauczaniu matematyki w szkole na poziomie ponadpodstawowym. Przy czym 
zapewni prowadzenie korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
każdego ucznia oraz podstawy programowej dla danego przedmiotu i poziomu 
nauczania. 

 

Część II 
I. Udzielenie korepetycji z zakresu fizyki łącznie 24 godziny dla 6 osób. 

Szczegóły zamówienia: 
1. Wykonawca zrealizuje 24 godziny dla 6 osób, (liczba godzin zostanie przydzielona 

indywidualnie przez Wykonawcę oraz uczestnika – zgodnie z jego potrzebami),  
2. Korepetycje dotyczą roku szkolnego. W okresie wakacji, korepetycje się nie odbywają. 
3. Korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź też w siedzibie PCPR Pabianice/zdalnie. Dokumentem 
poświadczającym przeprowadzenie korepetycji jest własnoręczny podpis 
uczestnika/opiekuna na liście obecności, 

4. Korepetycje mają być 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 i uczestnika korepetycji.  

5. W czasie pandemii COVID-19 korepetycje mogą być prowadzone online z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość po uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz w zależności od stopnia zachorowalności.  

6. Udzielanie korepetycji będzie poddane stałemu monitoringowi przez koordynatora 
projektu oraz ocenie uczestników projektu. 

7. Wykonawca ma zagwarantować zastępstwo innych osób o równoważnych 
kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających 
realizację usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Zmiana terminu prowadzenia korepetycji, z powodu niedostępności nauczyciela 
wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego pisemnej 
zgody na zmianę terminu.  

9. Harmonogram zajęć zostanie ustalony z rodzicem/opiekunem uczestnika  
w porozumieniu z Wykonawcą, który przekazuje harmonogram Zamawiającemu  
na 10 dni przed kolejnym miesiącem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji 
tj.: prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, 
dzienniku zajęć, dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone znakiem 



 

Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem Unii Europejskiej (UE) a także oficjalnym 
logiem promocyjnym województwa łódzkiego, zgodnie z zasadami zawartymi w 
Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po 
zakończeniu zajęć, 

11. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 
potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. Skan listy obecności przekazuje Zamawiającemu, 

12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne wśród wszystkich 
uczestników zajęć, oceniające zajęcia i sporządzi z nich raport, 

 
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych 

warunków.  
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:  
a) osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 
1575 z późn.zm), które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka lub innym, 
posiadająca co najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu fizyki 
w szkole na poziomie ponadpodstawowym. Przy czym zapewni prowadzenie 
korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia oraz 
podstawy programowej dla danego przedmiotu i poziomu nauczania. 
 

 
Część III 

I. Udzielenie korepetycji z zakresu chemii łącznie 25 godzin dla 7 osób. 
Szczegóły zamówienia: 

1. Wykonawca zrealizuje 25 godzin dla 7 osób, (liczba godzin zostanie przydzielona 
indywidualnie przez Wykonawcę oraz uczestnika – zgodnie z jego potrzebami), 

2. Korepetycje dotyczą roku szkolnego. W okresie wakacji, korepetycje się nie odbywają. 
3. Korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź też w siedzibie PCPR Pabianice/zdalnie. Dokumentem 
poświadczającym przeprowadzenie korepetycji jest własnoręczny podpis 
uczestnika/opiekuna na liście obecności, 

4. Korepetycje mają być 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.  

5. W czasie pandemii COVID-19 korepetycje mogą być prowadzone online z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość po uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz w zależności od stopnia zachorowalności.  

6. Udzielanie korepetycji będzie poddane stałemu monitoringowi przez koordynatora 
projektu oraz ocenie uczestników projektu. 



 

7. Wykonawca ma zagwarantować zastępstwo innych osób o równoważnych 
kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających 
realizację usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Zmiana terminu prowadzenia korepetycji, z powodu niedostępności nauczyciela 
wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego pisemnej 
zgody na zmianę terminu.  

9. Harmonogram zajęć zostanie ustalony z rodzicem/opiekunem uczestnika  
w porozumieniu z Wykonawcą, który przekazuje harmonogram Zamawiającemu  
na 10 dni przed kolejnym miesiącem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji 
tj.: prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, 
dzienniku zajęć, dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone znakiem 
Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem Unii Europejskiej (UE) a także oficjalnym 
logiem promocyjnym województwa łódzkiego, zgodnie z zasadami zawartymi w 
Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po 
zakończeniu zajęć, 

11. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 
potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. Skan listy obecności przekazuje Zamawiającemu, 

12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne wśród wszystkich 
uczestników zajęć, oceniające zajęcia i sporządzi z nich raport, 

 
 
 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych 

warunków.  

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:  

a) osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 
1575 z późn.zm), które ukończyły studia wyższe na kierunku chemia lub innym, 
posiadająca co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu 
chemii w szkole na poziomie ponadpodstawowym. Przy czym zapewni 
prowadzenie korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego 
ucznia oraz podstawy programowej dla danego przedmiotu i poziomu 
nauczania. 
 

 
 
 
Część IV 

I. Udzielenie korepetycji z zakresu języka  angielskiego łącznie 26 godzin dla 8 osób  



 

Szczegóły zamówienia: 
1. Wykonawca zrealizuje 26 godzin dla 8 osób, (liczba godzin zostanie przydzielona 

indywidualnie przez Wykonawcę oraz uczestnika – zgodnie z jego potrzebami), 
2. Korepetycje dotyczą roku szkolnego. W okresie wakacji, korepetycje się nie odbywają. 
3. Korepetycje muszą się odbywać w miejscu zamieszkania każdego z uczestników 

(Powiat Pabianicki), bądź też w siedzibie PCPR Pabianice/zdalnie. Dokumentem 
poświadczającym przeprowadzenie korepetycji jest własnoręczny podpis 
uczestnika/opiekuna na liście obecności, 

4. Korepetycje mają być 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 i uczestnika zajęć.  

5. W czasie pandemii COVID-19 korepetycje mogą być prowadzone online z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość po uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz w zależności od stopnia zachorowalności.  

6. Udzielanie korepetycji będzie poddane stałemu monitoringowi przez koordynatora 
projektu oraz ocenie uczestników projektu. 

7. Wykonawca ma zagwarantować zastępstwo innych osób o równoważnych 
kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających 
realizację usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Zmiana terminu prowadzenia korepetycji, z powodu niedostępności nauczyciela 
wymaga każdorazowo powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego pisemnej 
zgody na zmianę terminu.  

9. Harmonogram zajęć zostanie ustalony z rodzicem/opiekunem uczestnika  
w porozumieniu z Wykonawcą, który przekazuje harmonogram Zamawiającemu  
na 10 dni przed kolejnym miesiącem. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonych korepetycji 
tj.: prowadzenia karty czasu pracy, listy obecności z każdego dnia korepetycji, 
dzienniku zajęć, dla każdej osoby, które to dokumenty będą oznaczone znakiem 
Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem Unii Europejskiej (UE) a także oficjalnym 
logiem promocyjnym województwa łódzkiego, zgodnie z zasadami zawartymi w 
Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Łodzi zgodnie z projektem zamawiającego i przedłożone zamawiającemu po 
zakończeniu zajęć, 

11. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 
potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość. Skan listy obecności przekazuje Zamawiającemu, 

12. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne wśród wszystkich 
uczestników zajęć, oceniające zajęcia i sporządzi z nich raport, 

 
 
 

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych 

warunków.  



 

1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:  

a) osoba/osoby z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 2 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 
1575 z późn.zm), które ukończyły studia wyższe na kierunku anglistyka lub 
innym, posiadająca co najmniej  roczne doświadczenie dydaktyczne w 
nauczaniu języka angielskiego w szkole na poziomie ponadpodstawowym. Przy 
czym zapewni prowadzenie korepetycji z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb każdego ucznia oraz podstawy programowej dla danego przedmiotu i 
poziomu nauczania. 

 
 
 
 


