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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

עיריית קרית אונו (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת "אנגלית בקעת
אונו" (להלן" :החברה") מס' ח.פ 558464244 .מרחוב קפלן  15קריית אונו ,כספק יחיד לשירות
לימוד אנגלית לגיל הרך באופן חוויתי באמצעות עזרים אומנותיים.
היקף ההתקשרות הנו ₪ 70,000
על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם העירייה – הספק אתו מבוקש לערוך את ההתקשרות
הנו הספק היחיד בארץ ללימוד אנגלית לילדים בגיל הרך ,באופן חוויתי ,באמצעות עזרים אמנותיים
כגון בובות ,מוסיקה וכיוצ"ב.
מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות אל העירייה וזאת לא
יאוחר מיום  0202/2022בשעה _________12:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף החינוך  ,באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה:
moranb@kiryatono.muni.il
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות
בדבר הטענות הנטענות בפניה.

בברכה,
עיריית קרית אונו

לכבוד :ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות
חוות דעת מקצועית
להתקשרות עם אנגלית בקעת אונו כספק יחיד
מהות ההתקשרות :לימודי אנגלית בשיטה חוויתית ואומנותית לגיל הרך.
שם הספק אתו מבוקש לערוך התקשרות :אנגלית בקעת אונו
הנני רחלי ליפשיץ מנהלת מחלקת גני ילדים בעיריית קריית אונו .
להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי הספק/המומחה:
.1
.2
.3
.4
.5

לימודי אנגלית בשיטת הלן דורון
לימוד חוויתי ע"י הפעלת כרטיסיות.
לימוד אוצר מילים
משחקים חווייתיים
קבלת סיסמא אישית עבור כל ילד לאתר להמשך לימוד ופעילות.
מבדיקה שערכתי מל גננות שהפרויקט היה אצלן בשנה שעברה והתנסו בשיטה הן אמרו
שהלימוד מועבר בצורה מאוד מיוחדת וקליטה  .הילדים משתפים פעולה מאוד יפה ורואים
תוצאות ולמיטב ידיעתי ,מדובר בספק היחיד בארץ ללימוד אנגלית לילדים בגיל הרך ,באופן
חוויתי באמצעות עזרים אמנותיים כגון בובות מוסיקה וכיוצ"ב.

לפיכך ,מבוקש לאשר את הבקשה להכריז על חב' אנגלית בקעת אונו כספק יחיד לרכישת שירותי
לימודי אנגלית בצורה חוייתית אומנותית לגיל הרך

בברכה
רחלי ליפשיץ
מנהלת מחלקת גני ילדים
עיריית קריית אונו

