
                                                                  

                                                                                           

 

 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Janusza Korczaka 
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz 

tel. 043 8227651, 043 8224563,  fax. 043 8220087, e-mail specsier@pro.onet.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu jest realizatorem  projektu                                          

nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 „ Mogę więcej” w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „Procedurami Udzielania Zamówień Publicznych,  których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO” wyłączonych                      

z obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.                    

z późniejszymi zmianami ; 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 

zaprasza do składania ofert na prowadzenie: 

 zajęć,działań promocyjnych,obsługę prawną 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                        

w Sieradzu,  ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz 

2. Przedmiot zamówienia: Prowadzenie zajęć dla uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 3 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym  Ośrodku  
Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu realizowanych w ramach projektu  „ Mogę 
więcej”  nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11.  

3. Przedmiot zamówienia: działania związane z promocją projektu nr WND-
POKL.09.02.00-10-024/11 „ Mogę więcej” tj. założenie, prowadzenie, obsługa 
strony internetowej, promocja . 

4.  Przedmiot zamówienia: obsługa prawna projektu nr WND-POKL.09.02.00-10-
024/11 „ Mogę więcej” 

 

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zajęcia: 

  teoretyczne, praktyczne warsztaty zawodowe dla uczniów 
Zasadniczej Szkoły   Zawodowej  

 warsztaty pielęgnacja terenów zielonych  dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 

 warsztaty obsługa maszyn i urządzeń biurowych dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy  
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 warsztaty rękodzieło dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

 warsztaty manufaktura pięknych przedmiotów dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 

 doradztwo zawodowe 

 indywidualna terapia EEG Biofeedback/AVS dla uczniów Zasadniczej 
Szkoły   Zawodowej i dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

 komunikacja alternatywna – indywidualne zajęcia dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 

 logopedia dla uczniów Zasadniczej Szkoły  Zawodowej i dla uczniów 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki 
dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy 

 język niemiecki – zajęcia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 przedsiębiorczość – zajęcia dla uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej 

 technologia informacyjna dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
i dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

 zdrowe żywienie – warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej       
do Pracy 

 przedsiębiorczość – warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy 

 kreatywność – warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej                
do Pracy 

 ekspresja – warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

 zdrowy styl życia / profilaktyka –zajęcia dla uczniów Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy i dla uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej 

 

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zadania 
promocyjne: 

 webmaster 
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W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zadania: 

 prawnik – obsługa prawna 

 

             

1. Dopuszcza się składania ofert częściowych – tak  

2. Termin realizacji zajęć – od października 2011r. do czerwca 2012r. oraz od 

października 2012r. do czerwca 2013r. 

3. Kryteria oceny ofert:  Cena – 100% 

4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 03.10.2011r. godzina:10.00 
 
 
 

5. Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, lub 
przesłać e-mailem na adres: specsier@pro.onet.pl , przesłać faksem na  
nr 43 822 00 87. 

 
 
W załączeniu  
 

1. Zapytania  ofertowe 
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