RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację
zajęć z informatyki (IT) w okresie 2018 - 2020.
1. Ilość godzin do zrealizowania: 114. Częstotliwość zajęć: średnio raz w tygodniu
w roku szkolnym, piątki godz. 15:00 – 17:00.
2. Termin realizacji: grudzień 2018 – czerwiec 2019 (44 godziny), wrzesień 2019 –
czerwiec 2020 (70 godzin).
3. Miejsce realizacji: Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Roju, os.
Gwarków 22.
4. Kryterium wyboru: cena.
Stawka godzinowa nie może być niższa niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wynosi
13,70 zł brutto.
5. Dodatkowe wymagania – osoba wybrana do realizacji zobowiązana jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających poniższe wymagania:
1) min. półroczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub/i młodzieżą,
2) oświadczenie, że osoba prowadząca zajęcia:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz jej władza rodzicielska nie jest
ograniczona ani zawieszona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika w
stosunku do niej z tytułu egzekucyjnego);
3) zaświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi
zajęciami oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub
5) ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują
treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie
programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz
posiadanie przygotowania pedagogicznego, lub
6) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku
(specjalności) innym niż wymieniony w pkt 4) i 5), i studia podyplomowe w zakresie
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego.
7) ukończone
studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż
wymieniony w pkt 4) i 5), oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie
BIURO PROJEKTU: ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory, tel. 32 434 24 36
wewn. 19,
e-mail: rajskizakatek@mok.zory.pl

1

RAJSKI ZAKĄTEK: SZANSA NA LEPSZY START!

nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego.

6. Zakres zadań:
Cel zajęć: rozbudzanie zainteresowań z zakresu informatyki, prawidłowe korzystanie ze
środków technologii informacyjnej w nauce i zabawie, rozwijanie własnych
zainteresowań za pomocą sprzętu komputerowego i przygotowanie dziecka do
funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie; przygotowanie do
samodzielnego wyszukiwania, gromadzenia, wykorzystania i porządkowania informacji
z wykorzystaniem technologii informacyjnej w najbliższym otoczeniu UP; podniesienie
własnej wartości przez umiejętność obsługi komputera; wymienianie doświadczeń
między rówieśnikami.
Metody pracy: praca przy komputerach, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Zakres tematyczny:
-podstawowe informacje o komputerze
-bezpieczeństwo i higiena pracy,
-system operacyjny Windows,
-przechowywanie i pobieranie danych,
-sposoby wyszukiwania wiadomości w Internecie,
-edytor grafiki
-edytor tekstu
-łączenie tekstu z grafiką
-tworzenie animacji i prezentacji
-tworzenie prostych tabel i wykresów
-korzystanie ze słowników i encyklopedii multimedialnych,
-wyszukiwanie informacji w internecie,
-wykorzystanie gier komputerowych do nauki ortografii, matematyki
Sposób nauczania musi być dostosowany do potrzeb i możliwości UP;
Zajęcia w podziale na grupy.
Liczba grup: 2 w danym roku szkolnym
Częstotliwość zajęć; średnio raz w tygodniu w roku szkolnym
7. Informacje dot. składania ofert:
Cena powinna obejmować stawkę godzinową brutto realizacji zadania. Wzór oferty
załączono do zapytania.
Planuje się zawarcie umów osobno na 2018, 2019 i 2020 rok. Kwota podana w ofercie
nie może ulec zmianie. Płatność: miesięcznie na podstawie rachunku/faktury po
wykonaniu usługi. Termin płatności: 14 dni.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, ul.
Dolne Przedmieście 1 (sekretariat w Domu Kultury, parter) lub mailem na adres:
irena@mok.zory.pl w terminie: 17 grudnia 2018 r., godz. 12:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia lub przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji.
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8. Informacje końcowe:
Składając ofertę wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek
Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1, Pani/Pana danych
osobowych zawartych w ofercie oraz załączonych do oferty dokumentach, w celu
prowadzenia procesu wyboru oferty. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie oraz w
innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia procesu wyboru oferty,
jest Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail
mok@mok.zory.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 434 24 36 w. 14 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru
oferty na usługę zawartą w ogłoszeniu.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie
jest konieczne, aby oferta mogła być rozpatrzona. Pozostałe dane (np. wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a
Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w wyborze ofert. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali
Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach.
Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych
wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilość posiadanych dzieci, stanu
zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do
natychmiastowego usunięcia Pan/Pana dokumentów aplikacyjnych.
5. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie, także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonego przez nas wyboru ofert w oparciu o nasz prawnie uzasadniony
interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom:
Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, 44-240 Żory, ul. Dolne Przedmieście 1,
oraz Zarządowi Województwa Śląskiego pełniącemu funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod
adresem: mok@mok.zory.pl.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia wyboru ofert na
usługę wskazaną w ogłoszeniu, jak również w przypadku wyrażenia zgody na
udział w przyszłych wyborach ofert, będą przetwarzane przez okres 48 miesięcy
od momentu ich przekazania.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
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przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów
komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
10.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w
tym zakresie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Załącznik do zapytania ofertowego. Wzór oferty.
……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………..
Numer telefonu

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
Realizacja zajęć z informatyki (IT) w okresie 2018 - 2020.
1. Ilość godzin do zrealizowania: 114. Częstotliwość zajęć: średnio raz w tygodniu
w roku szkolnym, piątki godz. 15:00 – 17:00.
2. Termin realizacji: grudzień 2018 – czerwiec 2019 (44 godziny), wrzesień 2019 –
czerwiec 2020 (70 godzin).
3. Miejsce realizacji: Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach – Roju, os.
Gwarków 22.
4. Stawka godzinowa brutto: …………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru oferty zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.).

Podpis oferenta:
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