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SEKCJA I - OFERTA TECHNICZNA  

Część I:  Informacje dotyczące Usługodawcy25 

1. Nazwa usługodawcy: Szkoła Podstawowa 
Tel./fax: 0598576098 
E-mail: spke@op.pl 
Adres: SP Kępice 

Osoba do kontaktów (np. koordynator):  Anna Osmólska                   
Tel./fax: 0598576844 / 785806221        
E-mail: annaosmolska@wp.pl               

1. Informacje dotyczące statusu prawnego oferenta. 
Szkoła Podstawowa działa od 1946roku na podstawie Statutu Szkoły.   

                                                                           
3. Informacje potwierdzające, Ŝe usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu 

działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub 
teŜ dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych 
beneficjentów;26 

      Jest kontynuacją usługi w ramach PPWOW.                                                                                                     
 
4. Informacje, dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez ofertę minimalnych    
  kryteriów technicznych określone w pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert. 

 
Do realizacji projektu zostaną zaangaŜowane następujące osoby: 
 
Anna Osmólska - nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. 
Ukończyła wyŜsze studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia 
podyplomowe z Wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. 
W ramach projektu będzie prowadziła zajęcia rehabilitacyjno- ruchowe oraz  
koordynację projektu.  

 

Część II:  Plan świadczenia usług (usługi) 

1.   IDENTYFIKACJA USŁUGI Nazwa usługi zgodnie z pkt. 4  
Organizowanie w miejscu zamieszkania usług rehabilitacyjnych z uwzględnieniem 
profilaktyki zdrowia, dostosowanej do potrzeb grupy wiekowej.                                                                                            
 
2. ODBIORCY  
Beneficjentami usługi są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kępicach w wieku 9 lat, z 
wadami kręgosłupa (skolioza, kifoza, lordoza, odstające łopatki) i wadami stóp (płaskostopie, 
koślawość) – łącznie 12 osób.                                                                                         
 

Przedstaw miejsce (miejsca) świadczenia usług (usługi)  
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Szkoła Podstawowa w Kępicach – salka gimnastyczna dostosowana do zajęć rehabilitacyjno-
ruchowych.                                                                                                                      
 
4. DZIAŁANIA WskaŜ plan realizacji usługi (usług) 
Okres realizacji usług: od 2 lutego do 30 listopada 2009 roku ( z wyłączeniem miesięcy 
wakacyjnych: lipca i sierpnia) 
 
 
Miesiąc/rok Opis 

 
(czynności i/lub 
nazwa świadczeń 
podejmowanych 
działań i metod 
ich realizacji) 

ZaangaŜowany 
personel 
własny w 
realizację 
działania 

 
(kto i ile 

dni/godzin)  

Opis aktywnego udziału 
beneficjentów usług  

 
(jak zostaną włączeni w 
działania osoby, dla 
których świadczona 
będzie usługa)  

Opis  
(jeŜeli dotyczy udziału 

innych podmiotów 
zewnętrznych 

względem 
usługodawcy np. 

lokalni partnerzy i 
wykonawcy lub inni, 
którym zamierza się 

zlecić wykonanie 
określonych działań) 

(kto i dlaczego 
zostanie włączony)  

Luty 2009 Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 

*Pozycje wyjściowe 
podczas ćw. 
korekcyjnych ( 2h) 
*Ćwiczenia kształtujące 
klatkę piersiową (2h)  
*,,Mamo, tato poćwicz 
ze mną” – zajęcia 
popołudniowe z 
rodzicami (2h)  
*Ćw. ogólnorozwojowe 
przy drabinkach (2h). 

 

Marzec 2009 Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.=       
8godz. 

*Ćw. oddechowe z 
partnerem (2h). 
*Ćw. mięśni głowy i 
odcinka szyjnego 
kręgosłupa(2h) 
*Ćw. wzmacniające 
mięśnie stóp (2h). 
*Ćw. mięśni brzucha i 
pośladków na 
przyrządach (2h). 

 

Kwiecień 
2009 

Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 

*Ćw. obręczy barkowej, 
likwidacja przykurczów 
(2h) 
*Ćw. chwytne stóp (2h) 
*Zwisy i półzwisy 
połączone z ćw. mięśni 
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brzucha (2h). 
* Ćw. domowe – zajęcia 
popołudniowe z 
rodzicami (2h). 

Maj 2009 Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 

* Utrwalanie i kontrola 
przyjmowania postawy 
prawidłowej(2h) 
* Zwi ększenie 
ruchomości w stawach: 
barkowym i biodrowym 
(2h) 
*Ćw. oddechowe obu 
torami: piersiowym i 
brzusznym (2h) 
* Ćw. stóp z 
wykorzystaniem 
przyborów nietypowych 
(2h).   
 

 

Czerwiec 
2009 

Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 

*Ćw. z zastosowaniem 
oporu lub obciąŜenia 
(2h) 
*Zajęcia w terenie; 
pokonywanie 
naturalnych przeszkód 
(2h). 
*Ćw. mięśni pleców i 
pośladków ze 
współćwiczącym (2h). 
*Omówienie ćw. na 
wakacje (2h). 
*Gry i zabawy z 
elementami korekty (2h). 

 

 
Wrzesień 
2009 
 

 
Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 
 

 
Nauczyciel  
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 
 

 
*Ocena postawy 
dziecka po wakacjach, 
uświadomienie 
przyczyn i skutków wad 
postawy (2h). 
*Ćw. korygujące daną 
wadę, przyjmowanie 
postawy prawidłowej 
(2h). 
*Prawidłowe pozycje 
wyjściowe do ćw. i w 
czasie trwania ćw.(2h) 
*Ćw. wzmacniające 
mięśnie klatki 
piersiowej (2h). 
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Październik 
2009  
 

Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 
 

Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 
 

*WydłuŜanie czynne 
kręgosłupa w siadzie i 
staniu (2h). 
*Ćw. oddechowe 
zapewniające 
prawidłową ruchomość 
klatki piersiowej (2h). 
*Zabawy korygujące 
wady stóp i kolan(2h). 
*Mamo, tato poćwicz ze 
mną – zajęcia z 
rodzicami (2h). 

 
Listopad 
2009  
 

 
Zajęcia z 
gimnastyki 
korekcyjnej 
 

 
Nauczyciel 
gimnastyki 
korekcyjnej  
4 tyg.×2godz.= 
8godz. 
 

 
*Ćw. utrwalające 
przyjmowanie postawy 
prawidłowej (2h). 
*Nauka ćw. domowych 
(2h).  
 
*Ćw. aktywizujące całą 
stopę, ćw. ze 
współćwiczącym (2h).  
*Gry i zabawy z 
elementami korekty 
(2h). 
 

 

 
OCZEKIWANE  
 

Twarde rezultaty: 
1. Objęcie opieką rehabilitacyjno-ruchową 12 dzieci, 
2. Przeprowadzenie 64 godzin zajęć ( w tym  6 godz. z rodzicami).  

    
Miękkie rezultaty:   
Uczestnik zajęć 
1. dba o własne zdrowie poprzez umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy we 

wszystkich sytuacjach i czynnościach Ŝycia codziennego,   
2. umie wykonać poprawnie ćwiczenia korekcyjne związane z jego wadą, 
3.  rozwija swoją sprawność fizyczną, 
4. pokonuje własną słabość, wstyd, nieporadność, 
5. zachowuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. 
                                       

6.    MONITORING  
a) Monitorowanie osiągniętych rezultatów: 

Dziennik zajęć, zdjęcia z zajęć i spotkań z rodzicami.        
                                 

b) Jakie korzyści przyniesie realizacja w/w usługi dla otoczenia (środowiska, 
sołectwa, innych osób nie objętych bezpośrednio usługą 

 
Przewidywane korzyści:                                                                                       
1. Nawiązanie współpracy z rodzicami. 
2. UwraŜliwienie dzieci na postawy prozdrowotne ( zdrowy styl Ŝycia, 

prawidłowe odŜywianie, aktywne spędzanie czasu wolnego, itp.) 
3. Wzrost wiedzy z zakresu dbania o zdrowie.                                                                            

7. PROMOCJA.  
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Informacje o projekcie będą przekazywane bezpośrednio dzieciom objętym programem, na 
spotkaniach z rodzicami, na stronie internetowej zarówno szkoły jak i programu PPWOW.  
 
8. TRWAŁO ŚĆ. Czy usługa będzie kontynuowana. Jeśli TAK , to proszę przedstawić kto i 

jakim zakresie będzie ją kontynuował, ew. prosimy o przedstawianie źródeł finansowania 
usługi w przyszłości. 

       
Tak w miarę, pozyskiwania środków z róŜnych źródeł. 
 
 

SEKCJA II - OFERTA FINANSOWA   
BUDśET USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZEJ   

  
Definicja  jednostki  (zgodnie  z  pkt.  4  Zaproszenia)  i  szacowana  liczba  jednostek27 

wchodzących w skład oferowanej usługi: 
Jednostką projektu jest jedna godzina. Projekt obejmuje 32 tyg. x 2 godz.= 64 godz. 

1.  Koszty administracyjne stałe, w tym:  
a.   Łączne       koszty       wynagrodzenia       pracowników 
administracyjnych, koszty administracyjne i opłaty28 

        3500,00 

b.  Łączny   koszt   wynajmu   i   związane   z   tym   koszty 
utrzymania 

              0,00 

c.   Koszty zakupu niezbędnego oprogramowania i licencji  
2.   Koszty stałe objęte limitem 30% wartości projektu, w tym:  

a.   Łączny koszt zakupu lub amortyzacji środków trwałych i 
wyposaŜenia - maks. 30% wartości projektu 

         

b.  Łączny koszt prac remontowych (maks. 30% wartości 
projektu)29 

 

3.   Koszty bezpośrednio związane z obsługą beneficjentów:  
a.   Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne          
b.   Koszty informacji i promocji  
c.   Koszty     wynagrodzeń     specjalistów,     świadczących 
bezpośrednio     usługi     beneficjentom     (nauczyciele, 
psychologowie, terapeuci i itp.) 

 

d.  (wpisać inne proponowane koszty)……          
4.   Łączna Prognozowana Wartość Umowy: (suma pkt. 1+2+3)         3500,00 
5.  Koszt Jednostkowy – Łączna Prognozowana Wartość Umowy (poz.  
4)  podzielona  przez  liczbę  jednostek  zdefiniowanych powyŜej 30 

           54,69 

6.  Szacunkowa     wartość     comiesięcznych     płatności     (Koszt 
Jednostkowy   razy   liczba   jednostek   usług   świadczonych   w 
miesiącu). 
Płatności na rzecz Usługodawcy będą dokonywane przez Gminę w 
oparciu o rzeczywistą liczbę jednostek usług świadczonych w danym 
miesiącu. 

         437,52 

7.   Zaliczka aktywizacyjna (maksymalnie 25% wartości Łącznej 
Prognozowanej Wartości Umowy.) 

 

27 Jednostką moŜe być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone 
będą usługi. Jednostka moŜe zostać równieŜ zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – 
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np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby. W uzasadnionych przypadkach w ramach 
jednej oferty moŜe być wykorzystane więcej niŜ jeden rodzaj kosztów jednostkowych. W takich przypadkach 
zaleca się załączenie do oferty odrębnej tabeli dla kaŜdego rodzaju kosztów jednostkowych, pamiętając 
jednocześnie o precyzyjnym wskazaniu ogólnej wartości umowy wynikającej z sumowania poszczególnych 
budŜetów cząstkowych. 
28 PoniŜsze pozycje mogą rozpisane bardziej szczegółowo, w zaleŜności od potrzeb indywidualnego projektu 
29 Suma kosztów odnoszących się do kosztów związanych z remontami oraz zakupem i amortyzacją wyposaŜenia 
nie moŜe przekraczać 30% Łącznej Prognozowanej Wartości Umowy wykazanej w pkt. 4. W przypadku, gdy 
oferta zawiera informację nt. szacowanej wartość pracy woluntariuszy, limit 30% odnosi się do sumy wskazanej 
w pkt. 4 powiększonej o wartość pracy woluntariuszy. 
30 W uzasadnionych przypadkach, wskazane w ofercie koszty związane z zakupem sprzętu i wyposaŜenia i/lub 
remontem, nie wchodzą w skład kosztu jednostkowego. Koszty takie będą rozliczane odrębnie, tuŜ po ich 
poniesieniu przez Usługodawcę. 

mgr Anna Osmólska 

Data i podpis osoby uprawnionej 
 
 
 

Załączniki, np. 
1.Statut szkoły .    
2.Oświadczenie o bazie lokalowej. 
3. CV kadry.  


