
 
 

Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego 
 

Postępowanie numer PSP33.1.26.4.2022 o nazwie: Świadczenie usług na potrzeby realizacji 

projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych 

Aglomeracji Opolskiej 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Usługa jest realizowana w szkołach podstawowych MO, 3 spoza Opola. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzgodnić z realizatorem projektu plan pracy i 

harmonogram realizacji usługi, terminy, godziny oraz imiona i nazwiska osób realizujących 

usługę min. na tydzień przed planowanymi działaniami.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:  

– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego.  

4. Zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieniczno-

sanitarnego oraz zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami oraz 

wytycznymi przeciwepidemicznymi. 

 
Przedmiot zamówienia: Specjalista ds. przygotowania i przeprowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu podczas wyjazdu do MEB – 1 osoba 

Zadanie polega na organizacji zajęć dla uczniów z 26 szkół AO rozwijających 

zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami realizowane 

w miejscach edukacji bezpośredniej – wyjazdach do MEB. 

 

Zadaniem specjalisty ds. przygotowania i przeprowadzenia zajęć metodą eksperymentu 

podczas wyjazdu do MEB będzie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć metodą 

eksperymentu podczas wypraw do miejsc edukacji bezpośredniej MEB. Zajęcia dla uczniów 

26 szkół podstawowych rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-

przyrodniczymi, eksperymentami realizowane w miejscach edukacji bezpośredniej- wyjazdy 

do MEB. Współpraca z nauczycielami w szkołach, przeprowadzenie diagnozy kierunkowej 

uczniów, wybór MEB, walidacja działań. 

 

Minimalne wymagania realizacji usługi 

Przygotowanie informacji merytorycznych dla szkół dotyczących realizacji zadania. 

Diagnoza kierunkowa uczniów dotycząca zainteresowań uczniów i potrzeb szkół w zakresie zajęć 

w MEB 

Wyszukanie MEB oraz dobór zajęć dla uczniów, które zostaną przeprowadzone metodą 

eksperymentu podczas wyjazdu do MEB 

Opracowanie merytoryczne miejsc do przeprowadzenia eksperymentów jako wytyczne do 

organizacji wyjazdów  

Przygotowanie informacji merytorycznych do specyfikacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu 

dotyczącego wyjazdów do MEB 

Ocena merytoryczna złożonych ofert w postępowaniu dotyczącym organizowanych wyjazdów 

Dopasowanie miejsc MEB do potrzeb każdej szkoły wynikające z diagnoz 



 
 

Zaplanowanie, opracowanie i przygotowanie scenariuszy zajęć eksperymentalnych 

przeprowadzanych w MEB  

Nadzór/przeprowadzenie zajęć metodą eksperymentu podczas wyjazdów do MEB 

Ustalenie terminów wyjazdów ze szkołami i MEB i biurem podróży 

Nadzór merytoryczny nad wyjazdami i nad prawidłowym przebiegiem zajęć w MEB 

Przygotowanie w uzgodnieniu z MEB programów planowanych zajęć (w tym  konspekty) 

Dokumentowanie realizacji zadania w formie wizualnej oraz opracowanie prezentacji 

podsumowującej realizację zadania 

Ewaluacja zadania i opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu realizacji zadania 

Przygotowanie materiałów do publikacji  

Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół. 

Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektu i przekazywanie na bieżąco koordynatorowi 

projektu kompletu dokumentów 

Ścisła współpraca z koordynatorem projektu. 

Walidacja programu, analiza ankiet, sprawozdanie. 

Inne zadania zlecone przez Zamawiającego. 

Łącznie 480 godzin 

Termin realizacji do 15 grudnia 2022r. 
 


