
                                     POWIAT NOWODWORSKI                               

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  55 247 36 68/ fax 55 247 36 70 
 

                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

dla uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie fizyki 

                                               W RAMACH PROJEKTU „ Zdolni z Pomorza” 

Projekt finansowany przez Powiat Nowodworski. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

     Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje nauczycieli fizyki 
do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.  
     Zajęcia prowadzone będą w okresie od października 2014 roku do czerwca 2015 roku.  Miejsce 
zajęć to Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdański ul. 3 Maja 3. 
Jeden nauczyciel może składać ofertę  na dwie  części  zadania.  
 
Wzór oferty w załączniku nr 1. 
 
Część 1 
Zajęcia z fizyki dla uczniów klasy I gimnazjum – ( 6-9 osób) / grupa 1 
- fizyka 10 godzin 
Część 2 
Zajęcia z fizyki dla uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej ( 5- 7 osób) – 45 godzin lekcyjnych / grupa 6 
 

WYMAGANIA 

1. Nauczyciele muszą posiadać uprawnienia do nauczania fizyki.  

2. Mieć co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. 

3. Mieć doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych 

( m.in.: udział w projekcie Zdolni z Pomorza, sukcesy zawodowe w pracy na rzecz ucznia 

zdolnego, odbyte kursy i szkolenia przydatne w pracy z uczniem zdolnym, umiejętności przydatne 

w pracy z uczniem zdolnym. 

4. Powyższe informacje mają być zawarte w CV.  

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA: 

1. Opracowanie autorskiego programu dla danej grupy.  

2. Prowadzenie zajęć według powyższego programu. 

3. Ścisła współpraca z koordynatorem projektu. 

4. Prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć.  

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa zlecenie. 

 



KRYTERIA OCENY OFERTY 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100 %.  Za najkorzystniejszą 

ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

OPIS PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT: 

1. Oferta w formie pisemnej - formularz ofertowy powinna być przesłana za 

pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe                          

w Nowym Dworze Gdańskim , ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy 

Dwór Gd. do dnia 14 października 2014 roku. 

2. Oferta powinna zawierać: 

1) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,  

2) CV,  

3) cenę brutto jednej godziny lekcyjnej. 

3.  Wyniki wyboru oferty zostaną ogłoszone   w siedzibie Starostwa Powiatowe                     

w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 i na stronie BIP. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela koordynator Lokalnego Centrum Nauczania 

Kreatywnego – Izabela Narewska – nr tel. 552472282 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


