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Realizator Projektu/Biuro Projektu: 
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Wrocław, dnia 13.11.2017 r. 
 

Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć dodatkowych: logopedycznych, 

sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki  

w projekcie Żłobek „Twórcza kraina”. 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie 

zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki  

w projekcie Żłobek „Twórcza kraina”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 8.4.2 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego – ZIT WROF. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

„TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ”  

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  

UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 

e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

osoba do kontaktu: Magdalena Zakrzewska-Olejnik  

tel 71 373 57 97 wew. 19/kom. 531 538 697 

II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:  

Dla części 1 zamówienia jest to usługa prowadzenia zajęć dodatkowych 

logopedycznych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” , który realizowany jest 

przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu 

 

Zgodnie z założenia osoba prowadząca zajęcia logopedyczne odpowiedzialna będzie 

za przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanów mowy dzieci  

u posiadających trudności z mówieniem , prawidłowym wyrażaniem , 

monitorowanie postępów dzieci, dostosowanie zakresu zajęć do wykrytych 

deficytów, prowadzenie konsultacji z rodzicami, w zależności od ich potrzeb.  

 
 

Dla części 2 zamówienia jest to usługa prowadzenia zajęć dodatkowych 

sportowo-korekcyjnych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” , który realizowany 

jest przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we 

Wrocławiu 

 

Zgodnie z założeniami prowadzone w żłobku zajęcia mają prowadzić do nabycia 

przez dzieci podstawowych umiejętności ruchowych, pozwolić na stopniowe 

doskonalenie ruchów lokomocyjnych oraz ruchów warunkujących wykonywanie 

różnych czynności. Sprzęt gimnastyczny na zajęcia zapewnia prowadzący. 
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Cele i zadania zajęć ruchowych: 

 stopniowe odkrywanie możliwości własnego ciała (chód, bieg, podskok, rzut, 

chwyt), 

 rozwijanie mięśni całego ciała, 

 kształtowanie prawidłowej podstawowej ciała, 

 doskonalenie zwinności, równowagi, gibkości, koordynacji ruchowo-

wzrokowych, skoczności, 

 nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji, 

 rozwijanie spostrzegawczości poprzez zmysły, 

 wyrobienie orientacji w przestrzeni, 

 pobudzenie wyobraźni i ambicji dziecka, 

 współdziałanie w grupie rówieśników,  

 budowanie odporności na niepowodzenia, 

 obserwacja osiągnięć rozwojowych dzieci przez osobę prowadzącą zajęcia, 

mająca na celu prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej.  

 
Do obowiązków osoby prowadzącej należało będzie monitorowanie postępów dzieci 

i dostosowywanie zakresu zajęć do wykrytych deficytów. Dla dzieci z wykrytymi 

wadami postawy i narządu ruchu opracowanie zestawów ćwiczeń do wykonywania 

w domu z rodzicami. 
 

Dla części 3 zamówienia jest to usługa prowadzenia zajęć dodatkowych 

rytmiczno-muzycznych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” , który realizowany 

jest przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we 

Wrocławiu 

 

Zgodnie z założeniami cel zajęć to: 

 rozwijanie muzykalności, inteligencji muzycznej oraz inteligencji 

przestrzenno - ruchowej poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo - 

ruchowe, zabawy muzyczne z elementami bajkoterapii, zabawy rytmiczne, 
zabawy muzyczne rozwijające wyobraźnię, elementy tańców, relaks, 

 nauka koncentracji uwagi. umiejętności podporządkowania się określonym 

zasadom i czekania na swoją kolej, 

 

Materiały, sprzęt na zajęcia zapewnia prowadzący, za wyjątkiem sprzętu grającego, 

który dostępny będzie na terenie placówki. 

 
Do obowiązków osoby prowadzącej należało będzie także prowadzenie konsultacji 

dla rodziców, w zależności od ich potrzeb. 
 

Dla części 4 zamówienia jest to usługa prowadzenia zajęć dodatkowych  

z sensoplastyki w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” , który realizowany jest 

przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu. 
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Zgodnie z założeniami zajęcia z sensoplastyki wpływały będą na stymulację 

wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu  i smaku. 

 

Cel zajęć: 

 nauka spontanicznych zabaw nastawionych na działanie, 

 pobudzenie kreatywności - oswojenie z różnymi strukturami i substancjami, 

 stymulowanie motoryki małej (usprawnienie dłoni), 

 wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni oraz usprawnienie 

ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia, stabilizacja postawy i chodu), 

 wspieranie  rozwoju zmysłów oraz wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w 

mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków 

odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), 

 nawiązywanie relacji społecznych z rówieśnikami, 

 kształtowanie umiejętności wyciszenia i relaksu po intensywnym wysiłku. 

 

Wykorzystywanie podczas zajęć mas plastycznych: solna, papierowa, mokry piasek, 

nienewtonowska, slime, ciastolina, kolorowy ryż, ozdabianie prac kamykami, kaszą, 

grochem, soczewicą, makaronem, kawą, mąką, piaskiem, skrawkami materiałów, 

suszonymi kwiatami, tekturą, watą, włóczką, plastikiem, sznurkiem, korkiem. 

Materiały na zajęcia zapewnia prowadzący dla odpowiedniej ilości dzieci w grupie, 

dlatego proponowana cena realizacji zajęć powinna obejmować również materiały. 

 
Do obowiązków osoby prowadzącej należało będzie także prowadzenie konsultacji 

dla rodziców, w zależności od ich potrzeb. 

 

 

III.OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 
Przewidywany termin podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej:  

styczeń  2018 – sierpień 2019 

 

Dla części I zamówienia:  tygodniowy wymiar zajęć dla 1 grupy: 1 godz., zajęcia dla 2 

grup w tygodniu, pojedyncza grupa liczyć będzie 15 dzieci, 2018 r. – łącznie dla dwóch 

grup 96 godz., 2019 r. – łącznie dla dwóch grup 64 godz. 

 

Dla części II zamówienia: tygodniowy wymiar zajęć dla 1 grupy: 1 godz., zajęcia dla 2 

grup w tygodniu, pojedyncza grupa liczyć będzie 15 dzieci, 2018 r. – łącznie dla dwóch 

grup 96 godz., 2019 r. – łącznie dla dwóch grup 64 godz. 

 

Dla części III zamówienia: tygodniowy wymiar zajęć dla 1 grupy: 1 godz., zajęcia dla 2 

grup w tygodniu, pojedyncza grupa liczyć będzie 15 dzieci 

, 2018 r. – łącznie dla dwóch grup 96 godz., 2019 r. – łącznie dla dwóch grup 64 godz. 

 

Dla części IV zamówienia: tygodniowy wymiar zajęć dla 1 grupy: 1 godz., zajęcia dla 2 

grup w tygodniu, pojedyncza grupa liczyć będzie 15 dzieci, 2018 r. – łącznie dla dwóch 

grup 96 godz., 2019 r. – łącznie dla dwóch grup 64 godz. 
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IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW: 
 

 

Oferenci zgłaszający swoje kandydatury do projektu musza posiadać następujące 

kwalifikacje: 

 

Dla części I zamówienia tj prowadzenie zajęć logopedycznych: wykształcenie wyższe, 

minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 

Dla części II zamówienia tj prowadzenie zajęć sportowo-korekcyjnych: wykształcenie 

wyższe, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 
 

Dla części III zamówienia tj prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych: wykształcenie 

wyższe, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Dla części IV zamówienia tj prowadzenie zajęć z sensoplastyki: wykształcenie wyższe, 

posiadanie certyfikatu trenera senosplastyki, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy  

z dziećmi w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
  

V. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku. Składający ofertę 

winien wycenić szacunkowy koszt wynagrodzenia za jedna godzinę pracy brutto. 
 
Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 24 listopada 2017 r.  na adres  

e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl lub złożyć na adres: Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1. 

 

Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi 

zobowiązania do zawarcia umowy. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na prowadzenie zajęć 

dodatkowych: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych i zajęć z sensoplastyki.  

 

 

Sporządził/a: 
 
Magdalena Zakrzewska-Olejnik 
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku 

ROZEZNANIE RYNKU 

PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH  

(część I ) 
 

IV. ZAMAWIAJĄCY:  

„TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ”  

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  

UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 
 
e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

tel 71 373 57 97 wew. 19/kom. 531 538 697 

 

1 Nazwa Wykonawcy  

2 Adres Wykonawcy  

3 Nr telefonu  

4 Adres e-mail  

 

 

Nawiązując do składania ofert w ramach ROZEZNANIA RYNKU na prowadzenie 

zajęć logopedycznych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” - projekt współfinansowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF, oferuję: 

Realizację zajęć  LOGOPEDCZNYCH za cenę .............................................. zł brutto  
(słownie:………………………………………………..) za 1 godzinę pracy. 
 
 
 
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w punkcie 4 rozeznania rynku. 

 

 

 

……………………………………… ….……………………………… 

Miejscowość , data Czytelny podpis Wykonawcy 
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ROZEZNANIE RYNKU 

PROWADZENIE SPORTOWO-KOREKCYJNYCH  

(część II) 
 

V. ZAMAWIAJĄCY:  

„TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ”  

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  

UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 
 
e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

tel 71 373 57 97 wew. 19/kom. 531 538 697 

 

1 Nazwa Wykonawcy  

2 Adres Wykonawcy  

3 Nr telefonu  

4 Adres e-mail  

 
 

Nawiązując do składania ofert w ramach ROZEZNANIA RYNKU na prowadzenie 

zajęć sportowo-korekcyjnych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” - projekt współfinansowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF, oferuję: 

Realizację zajęć  SPORTOWO-KOREKCYJNYCH  za cenę ............................. zł brutto  
(słownie:………………………………………………..) za 1 godzinę pracy. 
 
 
 
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w punkcie 4 rozeznania rynku. 

 

 

 

……………………………………… ….……………………………… 

Miejscowość , data Czytelny podpis Wykonawcy 
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ROZEZNANIE RYNKU 

PROWADZENIE ZAJĘĆ RYTMICZNO-MUZYCZNYCH  

(część III ) 
 

VI. ZAMAWIAJĄCY:  

„TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ”  

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  

UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 
 
e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

tel 71 373 57 97 wew. 19/kom. 531 538 697 

 

1 Nazwa Wykonawcy  

2 Adres Wykonawcy  

3 Nr telefonu  

4 Adres e-mail  

 
 

Nawiązując do składania ofert w ramach ROZEZNANIA RYNKU na prowadzenie 

zajęć rytmiczno-muzycznych w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” - projekt współfinansowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF, oferuję: 

Realizację zajęć  RYTMICZNO-MUZYCZNYCH  za cenę ............................... zł brutto  
(słownie:………………………………………………..) za 1 godzinę pracy. 
 
 
 
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w punkcie 4 rozeznania rynku. 

 

 

 

……………………………………… ….……………………………… 

Miejscowość , data Czytelny podpis Wykonawcy 
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ROZEZNANIE RYNKU 

PROWADZENIE ZAJĘĆ Z SENSOPLASTYKI  

(część IV ) 
 

VII. ZAMAWIAJĄCY:  

„TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ”  

ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  

UL. WAGONOWA 1, 53-609 WROCŁAW 
 
e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl 

tel 71 373 57 97 wew. 19/kom. 531 538 697 

 

1 Nazwa Wykonawcy  

2 Adres Wykonawcy  

3 Nr telefonu  

4 Adres e-mail  

 
 

Nawiązując do składania ofert w ramach ROZEZNANIA RYNKU na prowadzenie 

zajęć z sensoplastyki w projekcie Żłobek „Twórcza kraina” - projekt współfinansowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF, oferuję: 

Realizację zajęć  Z SENSOPLASTYKI  za cenę .............................................. zł brutto  
(słownie:………………………………………………..) za 1 godzinę pracy. 
 
 
 
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w punkcie 4 rozeznania rynku. 

 

 

 

……………………………………… ….……………………………… 

Miejscowość , data Czytelny podpis Wykonawcy 
 

 

 

 

 

mailto:szkolenia@twpwroclaw.pl

