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Krapkowice: Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne realizowane w ramach 

projektu nr POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów- 

Numer ogłoszenia: 281392 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 

usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą 

-Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć wyrównawczych, doradztwa i opieki psychologiczno-

pedagogicznej z zakresu prewencji oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach 

projektu -Gimnazjalny Inkubator Talentów- w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Krapkowice. Harmonogram zajęć będzie ustalany w porozumieniu z 

Koordynatorami Szkolnymi. Zajęcia będą prowadzone o różnych porach dnia - zarówno 

przed zajęciami lekcyjnymi, jak i po ich zakończeniu. Zamówienie podzielone jest na 105 

zadań (części). Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach - jak 

niżej wymienione, w roku szkolnym 2014/2015 i w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 

30.11.2015 r. Godziny zajęć są godzinami lekcyjnymi - 45 minut. Rok szkolny 2014/2015 

trwa od dnia 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015. Zadanie 1: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z MATEMATYKI dla uczniów zdolnych 

w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie 

od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 2: 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

http://www.bip.krapkowice.pl/


MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 3: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 4: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 5: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku 

szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy uczniów liczących 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 6: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 34 

godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 7: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 8: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 34 

godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 9: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 10: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 11: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 12: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 13: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 17 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 14: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 17 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 15: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku 

szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 16: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 



grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 17: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne KOŁO TEATRALNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 18: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 19: 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 20: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 21: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 22: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 23: 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 - 50 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 24: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 - 50 

godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 25: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 26: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 27: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 28: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 29: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r.- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 30: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 

r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 31: Publiczne Gimnazjum nr 1 w 

Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 32: Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 33: Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 



01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 34: Publiczne Gimnazjum 

nr 1 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK - w okresie od 01.01.2015 r. 

25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 

godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 35: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo 

edukacyjno-zawodowe SZOK- w okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 

klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 

36: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 37: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z MATEMATYKI dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 38: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 39: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku 

szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 40: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 41: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 18 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 42: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 43: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 44: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 

1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 36 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 45: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w 

roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie 

od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 

46: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 47: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 48: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 

godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 49: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 



Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 50: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 51: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 52: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 53: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 54: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 55: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 56: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 

z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 

godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 57: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 58: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r.- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 59: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 60: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne z HISTORII dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 

1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 61: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 62: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 63: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z FIZYKI dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 64: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia 

pozalekcyjne z FIZYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin 



zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 65: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z FIZYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 66: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla uczniów zdolnych w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 67: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 68: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 69: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i 

pozaszkolne - KÓŁKO REPORTERSKIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 

- 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 70: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

REPORTERSKIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 

1 grupy liczącej 8 uczniów Zadanie 71: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku 

szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 72: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 

1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 73: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 74: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 

1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 75: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 76: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

ARTYSTYCZNO-WOKALNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 77: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO ARTYSTYCZNO-WOKALNE 

dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów. Zadanie 78: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 79: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 80: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. 

do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 81: Publiczne 



Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 82: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 83: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 84: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w roku szkolnym 

2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 85: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z MATEMATYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 86: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 87: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 88: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 89: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII 

w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie 

od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 

90: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

CHEMII w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz 

w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 91: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z CHEMII w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

Zadanie 92: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

- J. NIEMIECKI w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów. Zadanie 93: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze - J. NIEMIECKI w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. Zadanie 94: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 95: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 96: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 97: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 98: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 



PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 99: Publiczne Gimnazjum 

nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - ZAJĘCIA Z 

PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy Zadanie 100: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 101: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w okresie od 

01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 102: Publiczne Gimnazjum nr 2 w 

Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w okresie od 01.01.2015 r. 

25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. -6 

godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 103: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w okresie od 01.01.2015 r. do 25.09.2015 r. - 9 

godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. -6 godzin zajęć dla 

1 klasy. Zadanie 104: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- 

zawodowe - SZOK w okresie od 01.01.2015 r. do 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy. Zadanie 105: 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 105. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje osobą /osobami 

posiadającą /posiadającymi w szczególności, co najmniej roczne 

doświadczenie zawodowe oraz następujące kwalifikacje: 1) dla zadania nr 1, 2, 

18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - posiadać 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

kwalifikacje do nauczania matematyki; 2) dla zadania nr 3, 4, 41, 42 - posiadać 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

kwalifikacje do nauczania biologii; 3) dla zadania nr 5, 6, 7, 23, 24, 43, 44, 45, 

46 - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego; 4) dla 

zadania nr 8, 9, 47, 48, 92, 93, - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania języka 

niemieckiego; 5) dla zadania nr 10, 11, 12, 56, 57, 58 - posiadać wykształcenie 

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnienia do 

nauczania wiedzy o społeczeństwie; 6) dla zadania nr 13, 14, 15, 16, 17, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 71, 72, 73, 74, 75 - posiadać wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacyjne do 

nauczania języka polskiego; 7) dla zadania nr 25, 26, 27, 63, 64, 65, 86, 87, 88 

- posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz uprawnienia do nauczania fizyki; 8) dla zadania nr 28, 29, 

30, 66, 67, 68, 89, 90, 91 - posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z 

przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania chemii; 9) dla 

zadania nr 31, 32, 33, 94, 95, 96, 97, 98, 99 - posiadać wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone formy 

szkoleniowe w zakresie prewencji; 10) dla zadania nr 34, 35, 36, 100, 101, 

102, 103, 104, 105 - posiadać wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym oraz ukończone formy szkoleniowe w zakresie doradztwa 

zawodowego; 11) dla zadania nr 59, 60, 61, 62 - posiadać wykształcenie 

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do 

nauczania historii 12) dla zadania nr 69,70 - posiadać wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczenie w pracy 

reporterskiej. 13) dla zadania nr 76, 77 - posiadać wykształcenie wyższe 

magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do 

nauczania muzyki. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 02.09.2014 godzina 14:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3-go 

Maja 21, pok19 (parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.1 -

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji- 

Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych-. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 



dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII 

dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII 

dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy uczniów liczących 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r. - 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 

34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 

34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 34 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 17 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 17 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne KOŁO 

TEATRALNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 - 50 godziny zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 - 50 godziny zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 



okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 10 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK - w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z 

MATEMATYKI dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII 

dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z BIOLOGII 

dla uczniów zdolnych w roku szkolonym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy 

liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 

36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 



dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 53 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 54 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 55 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z JĘZYKA 

POLSKIEGO dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 56 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 57 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 58 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 18 

godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 59 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  



 

CZĘŚĆ Nr: 60 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 61 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 62 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z HISTORII dla 

uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 63 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z FIZYKI dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 



uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 64 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z FIZYKI dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 65 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z FIZYKI dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 66 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 67 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 68 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne z CHEMII dla uczniów 

zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 69 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

REPORTERSKIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 36 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 70 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

REPORTERSKIE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 



 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 71 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 72 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 73 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r.- 

18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 74 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. 

- 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 75 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

POLONISTYCZNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin 

zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 76 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

ARTYSTYCZNO-WOKALNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 

30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 77 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - KÓŁKO 

ARTYSTYCZNO-WOKALNE dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2014/2015 - 

31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 78 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 79 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 80 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 81 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 82 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 83 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 84 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 85 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 85: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z 

MATEMATYKI w roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 86 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 87 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 88 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z FIZYKI w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 89 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 90 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów oraz w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 18 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 91 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z CHEMII w 

roku szkolnym 2014/2015 - 31 godzin zajęć dla 1 grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 92 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - J. 

NIEMIECKI w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 



 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 93 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - J. 

NIEMIECKI w roku szkolnym 2014/2015 - 62 godziny zajęć dla 1 grupy liczącej 8 

uczniów oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 36 godzin zajęć dla 1 

grupy liczącej 8 uczniów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 94 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 95 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 96 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 



ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 97 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 98 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy 

oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 99 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - 

ZAJĘCIA Z PREWENCJI w roku szkolnym 2014/2015 - 9 godzin zajęć dla 1 klasy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 100 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 101 NAZWA: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo 

edukacyjno- zawodowe - SZOK- w okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć 

dla 1 klasy oraz w okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 102 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie od 

01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. -6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 103 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.01.2015 r. do 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie 

od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. -6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 104 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK w 

okresie od 01.01.2015 r. do 25.09.2015 r. - 9 godzin zajęć dla 1 klasy oraz w okresie 

od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 105 NAZWA: Usługi edukacyjne realizowane w ramach projektu nr 

POKL.09.01.02-16 - 036/13 pod nazwą -Gimnazjalny Inkubator Talentów-. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Publiczne 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach Doradztwo edukacyjno- zawodowe - SZOK- w 

okresie od 01.09.2015 r. do 30.11.2015 r. - 6 godzin zajęć dla 1 klasy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


