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Ogłoszenie
Numer

Id

2020-6671-19145

19145

Powstaje w kontekście projektu
RPMA.10.01.01-14-B972/18 - Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

Tytuł

Szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu
„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”
w podziale na części:
1) Szkolenie „Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozwój
kompetencji kluczowych wśród uczniów"
2) Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie
nauczania oraz zastosowanie i obsługa nowoczesnych
multimediów w edukacji”
3) Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych"
4) Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi"
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50%
wartości zamówienia na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wzory umów - §7 Zmiana umowy
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
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pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą,
Pośredniczącą I i Il stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać
na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPO WM
2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia lub
Instytucji Koordynującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w wysokości
wynagrodzenia w przypadkach zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa
w ust. 2 pod warunkiem, że będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-27
1. Zapytanie ofertowe
2. ZałZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dla części 1
4. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dla części 2
5. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dla części 3
6. Załącznik nr 2 - Wzór umowy dla części 4
7. Załącznik Nr 3 Wykaz Usług
8. Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-11-27

2020-11-27

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy
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2020-12-07 10:00:00

2020-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Mińsk Mazowiecki
Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8222146576

Osoby do kontaktu
Magdalena Kruk
tel.: 25 756 25 21
e-mail: przetargi@minskmazowiecki.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

1) Szkolenie „Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozw
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
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Część 1: Szkolenie „Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozwój kompetencji kluczowych
wśród uczniów"
Minimalny zakres tematyczny programu szkolenia:
Zapoznanie się z metodologią wykorzystania eksperymentu z dziedziny chemii, biologii,
matematyki oraz metodologią obserwacji w prowadzeniu zajęć matematyczno – przyrodniczych w
klasach 1-8.
Ukazanie metody eksperymentu jako sposobu rozwijania zainteresowania uczniów procesami
występującymi wokół nich, przy użyciu łatwo dostępnych materiałów obecnych w ich najbliższym
otoczeniu oraz podstawowego wyposażenia szkoły np. szkła laboratoryjnego, podstawowych
odczynników, palnika.
Zastosowanie kilku scenariuszy ze skryptu zapewnionego przez Wykonawcę jako materiały
dydaktyczne do zajęć z dziedziny edukacji matematyczno - przyrodniczej pozwalających łączyć
wiedzę doświadczalną z wiedzą teoretyczną, co z kolei umożliwi aktywizowanie uczniów w procesie
nauczania oraz sprawi, ze lekcje będą mogły być prowadzone w sposób atrakcyjny i ciekawy.
Zasady pracy metodą projektu i eksperymentu w grupie uczniów o zróżnicowanych możliwościach,
tworzenie przestrzeni i klimatu sprzyjających uczeniu się, projektowanie zajęć, przekazywanie
informacji zwrotnej w sposób dostępny dla ucznia,
Kierowanie pracą uczniów realizujących projekt, dostosowanie wsparcia do potrzeb i możliwości
uczniów, kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających współdziałaniu, wspieranie samodzielnej
pracy uczniów, interdyscyplinarność.
Zajęcia będą obejmowały tematykę wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i
e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i
2014-2020.
Planowana liczba godzin szkolenia na każdą grupę: 16
Liczba osób: W szkoleniu weźmie udział łącznie maksymalnie 83 nauczycieli z 6 szkół
podstawowych uczestniczących w projekcie. Zamawiający ze względu na pandemię COVID -19
zastrzega możliwość zmiany liczebności uczestników.
Liczba grup: 6, liczba osób w grupach (+/- 2 osoby): 2 grupy po 12 nauczycieli, 2 grupy po 10
nauczycieli, 1 grupa 24 nauczycieli oraz 1 grupa 15 nauczycieli. Zamawiający dopuszcza możliwość
podzielenia grupy na podgrupy w danej szkole, o minimalnej liczebności 6 osób. Zamawiający ze
względu na pandemię COVID - 19 zastrzega możliwość zmiany liczebności uczestników.
Miejsce realizacji szkolenia: Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w salach udostępnionych
przez Zamawiającego, z dostępem do zlewu bądź w sąsiedztwie pomieszczenia z instalacją
wodno-kanalizacyjną:
a) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, Marianka 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
c) Szkoła Podstawowa w Janowie, ul. Strażacka 18, 05-300 Janów,
d) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, ul. Południowa 20, 05-300
Stojadła,
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e) Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziałka,
f) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, ul. Kołbielska 36, 05-300
Zamienie.
Materiały szkoleniowe: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu koniecznego do realizacji
szkolenia zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem oraz materiałów
dydaktycznych w postaci gotowych scenariuszy zajęć/skryptów na 15 godzin zajęć lekcyjnych
udostępnionych uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia.
Szczegółowy opis znajduję się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
brak

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
Brzóze

adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
Marianka

adres

Wygenerowano: 2020-11-27 14:06

Strona 6 / 20

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu

Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
Janów

adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
Stojadła

adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
Stara Niedziałka

adres
Kraj

Województwo

Polska

mazowieckie

Powiat

Gmina

miński

Mińsk Mazowiecki

Miejscowość
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Zamienie

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
warunek spełni wykonawca który, udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
wykonał przynajmniej:
część 1: dwie usługi szkoleniowe (o minimalnym wymiarze 10 godzin zajęć w ramach jednej usługi
szkoleniowej), obejmujące programem szkolenia minimum 2 zagadnienia z rozdz. 2 ust. II pkt 1 tiret
1-5 niniejszego zapytania ofertowego)
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz usług
(wzór stanowi Zał. 3) oraz załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w
sposób należyty.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się wykształceniem, kwaliﬁkacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wykaże dysponowanie:
część 1: co najmniej 1 osobą, która przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce obejmującej
minimum 2 zagadnienia z rozdz. 2 ust. II pkt 1 tiret 1-4 niniejszego zapytania ofertowego)
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
osób (wzór stanowi Zał. 4).
Uwaga: Jeżeli osoba posiada wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych o
tematyce odpowiadającej programowi szkolenia kilku części, może być wskazana w Wykazie osób
w kilku częściach.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania,
wymiaru zajęć, zakresu zajęć i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu
znajduje się w Zał. nr 3
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto oferty - KC =100 pkt
Kc= C : Cb x 100 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów.

Część: 2
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Tytuł części 2

2) Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie naucza
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Część 2: Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie nauczania oraz zastosowanie i obsługa
nowoczesnych multimediów w edukacji”
Minimalny zakres tematyczny programu szkolenia:
Metodyka posługiwania się Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK/ICT) we
wspomaganiu nauczania oraz ich wpływ na efektywność edukacji;
Wyszukiwanie w sieci materiałów przydatnych w szkolnej pracy,
Organizacja zajęć z użyciem komputera, projektowanie i prowadzenie zajęć, w czasie których
wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy,
Wykorzystanie TIK w pracy indywidualnej i grupowej z uczniem,
Bezpieczne wykorzystywanie serwisów społecznościowych, zastosowanie platform edukacyjnych
i aplikacji do wspierania uczenia się i nauczania,
Wyszukiwanie zasobów w Internecie, tworzenie prezentacji, wykorzystanie narzędzi on-line,
tworzenie zadań dla uczniów i ich publikowanie, dobre praktyki wykorzystania TIK na zajęciach,
wykorzystanie e–learningu w pracy nauczyciela, bezpieczeństwo w sieci.
Szkolenie będzie obejmowało tematykę wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i
e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i
2014-2020.
Planowana liczba godzin szkolenia na każdą grupę: 16
Liczba osób: W szkoleniu weźmie udział łącznie maksymalnie 108 nauczycieli z 7 szkół
podstawowych uczestniczących w projekcie. . Zamawiający ze względu na pandemię COVID 19 zastrzega możliwość zmiany liczebności uczestników.
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Liczba grup: 7, liczba osób w grupach (+/- 2 osoby): 1 grupa 12 nauczycieli, 3 grupy po 10
nauczycieli, 1 grupa 24 nauczycieli, 1 grupa 27 nauczycieli oraz 1 grupa 15 nauczycieli. Zamawiający
dopuszcza możliwość podzielenia grupy na podgrupy w danej szkole, o minimalnej liczebności 6
osób . Zamawiający ze względu na pandemię COVID - 19 zastrzega możliwość zmiany liczebności
uczestników. .
Miejsce realizacji szkolenia: Transmisja on-line z sali zapewnionej przez Wykonawcę we własnym
zakresie.
Materiały szkoleniowe: Szkolenie będzie opierało się na transmisji w czasie rzeczywistym pomiędzy
trenerem a uczestnikami szkolenia. Uczestnicy będą wyposażeni w sprzęt konieczny do wzięcia
udziału w warsztatach. Na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca udostępni
uczestnikom materiały dydaktyczne w formie e-podręcznika zawierającego treści zgodne z
zaakceptowanym przez Zamawiającego programem.
Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
brak

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
warunek spełni wykonawca który, udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
wykonał przynajmniej:

część 2: dwie usługi szkoleniowe (o minimalnym wymiarze 10 godzin zajęć

w ramach jednej usługi szkoleniowej), obejmujące programem szkolenia minimum 2 zagadnienia
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z rozdz. 2 ust. II pkt 2 tiret 1-6 niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz usług (wzór stanowi Zał. 3) oraz
załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się wykształceniem, kwaliﬁkacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wykaże dysponowanie:

część

2: co najmniej 1 osobą, która przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce obejmującej minimum
2 zagadnienia z rozdz. 2 ust. II pkt 2 tiret 1-6 niniejszego zapytania ofertowego)

Zamawiający uzna

warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz osób (wzór stanowi Zał.
4).
Uwaga: Jeżeli osoba posiada wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych o
tematyce odpowiadającej programowi szkolenia kilku części, może być wskazana w Wykazie osób
w kilku częściach.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania,
wymiaru zajęć, zakresu zajęć i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu
znajduje się w Zał. nr 3
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2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto oferty - KC = 100 pkt.
Kc= C : Cb x 100 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów.

Część: 3
Tytuł części 3

3) Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych"
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
Typ
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Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Część 3: Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych"
Minimalny zakres tematyczny programu szkolenia:
Podstawowe cele i założenia treningu umiejętności społecznych, rola terapeutów, trudności
przejawiane przez uczniów, ocena potrzeb ucznia, deﬁniowanie reguł, dostosowanie form terapii,
Kształtowanie umiejętności prospołecznych dziecka w ujęciu poznawczo-behawioralnym (w tym
kontrolowanie złości, przedstawianie się, poznawanie swoich uczuć, rozumienie czyichś uczuć,
radzenie sobie z lękiem,

dzielenie się, negocjowanie, reagowanie na zaczepki, odpowiadanie na

skargę, reakcja na niepowodzenie, radzenie sobie z oskarżeniem, przygotowanie do trudnej rozmowy,
radzenie sobie z presją grupy, znajdowanie przyczyny problemu, aktywne słuchanie, koncentrowanie
się na zadaniu, wykonywanie poleceń), poznanie strategii radzenia sobie ze złością dziecka,
komunikacja z dzieckiem z zachowaniami trudnymi,
Budowanie partnerstwa i współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, udzielanie informacji
zwrotnych, doskonalenie „komunikacji odważnej”, trening podejmowania decyzji, trening radzenia
sobie ze złością, planowanie i prowadzenie treningu umiejętności indywidualnie i w grupie dziecięcej,
Modelowanie kroków umiejętności, kierowanie grupą, wzmacnianie motywacji, rozwiązywanie
trudności, tworzenie sytuacji edukacyjnych do trenowania i rozwijania umiejętności życiowych,
funkcjonowanie w dużej grupie, wykorzystywanie kwestionariuszy i formularzy diagnozy
umiejętności, ewaluacja treningu, case studies.
Planowana liczba godzin szkolenia na każdą grupę: 16
Liczba osób i grup: W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 12 nauczycieli z 1 szkoły podstawowejuczestniczącej w projekcie. Zamawiający ze względu na pandemię COVID - 19 zastrzega możliwość
zmiany liczebności uczestników.
Liczba grup: 1, liczba osób w grupie (+/- 2 osoby): 1 grupa 12 nauczycieli. Zamawiający dopuszcza
możliwość podzielenia grupy na podgrupy w danej szkole, o minimalnej liczebności 6 osób.
Zamawiający ze względu na pandemię COVID - 19 zastrzega możliwość zmiany liczebności
uczestników.
Miejsce realizacji szkolenia: Transmisja on-line z sali zapewnionej przez Wykonawcę we własnym
zakresie
Materiały szkoleniowe: Szkolenie będzie opierało się na transmisji w czasie rzeczywistym pomiędzy
trenerem a uczestnikami szkolenia. Uczestnicy będą wyposażeni w sprzęt konieczny do wzięcia
udziału w warsztatach. Na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca udostępni
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uczestnikom materiały dydaktyczne w formie e-podrecznika zawierającego treści zgodne z
zaakceptowanym przez Zamawiającego programem.
Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
brak

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
warunek spełni wykonawca który, udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
wykonał przynajmniej:

część 3: dwie usługi szkoleniowe (o minimalnym wymiarze 10 godzin zajęć

w ramach jednej usługi szkoleniowej), obejmujące programem szkolenia minimum 2 zagadnienia
z rozdz. 2 ust. II pkt 3 tiret 1-4 niniejszego zapytania ofertowego) Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz usług (wzór stanowi Zał. 3) oraz
załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się wykształceniem, kwaliﬁkacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wykaże dysponowanie:

część
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3: co najmniej 1 osobą, która przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce obejmującej minimum
2 zagadnienia z rozdz. 2 ust. II pkt 3 tiret 1-4 niniejszego zapytania ofertowego)

Zamawiający uzna

warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz osób (wzór stanowi Zał.
4).
Uwaga: Jeżeli osoba posiada wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych o
tematyce odpowiadającej programowi szkolenia kilku części, może być wskazana w Wykazie osób
w kilku częściach.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania,
wymiaru zajęć, zakresu zajęć i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu
znajduje się w Zał. nr 3
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria oceny do części 3
Czy kryterium cenowe?
TAK
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Opis
Cena brutto oferty - KC = 100 pkt.
Kc= C : Cb x 100 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów.

Część: 4
Tytuł części 4

4) Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduk
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 4
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Część 4: Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
Minimalny zakres tematyczny programu szkolenia:
Charakterystyka uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zapoznanie ze
specyﬁką funkcjonowania poznawczego, społecznego, emocjonalnego i sensorycznego uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Zadania nauczyciela i szkoły w tworzeniu środowiska wspierającego ucznia;
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Organizacja procesu edukacyjnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
rozpoznawanie potrzeb uczniów, tworzenie przyjaznego klimatu w klasie;
Wykorzystywanie narzędzi i budowanie strategii pomocy uczniom;
Zasady, formy i metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Ccena efektywności udzielanej pomocy, case studies.
Planowana liczba godzin szkolenia na każdą grupę: 16
Liczba osób i grup: W szkoleniu weźmie udział łącznie maksymalnie 18 nauczycieli z 6 szkół
podstawowych uczestniczących w projekcie. Zamawiający ze względu na pandemię COVID - 19zastrzega możliwość zmiany liczebności uczestników.
Liczba grup: 1, liczba osób w grupach (+/- 2 osoby): 1 grupa 18 nauczycieli. Zamawiający dopuszcza
możliwość podzielenia grupy na podgrupy w danej szkole, o minimalnej liczebności 6 osób.
Zamawiający ze względu na pandemię COVID - 19 zastrzega możliwość zmiany liczebności
uczestników.
Miejsce realizacji szkolenia: Transmisja on-line z sali zapewnionej przez Wykonawcę we własnym
zakresie
Materiały szkoleniowe: Szkolenie będzie opierało się na transmisji w czasie rzeczywistym pomiędzy
trenerem a uczestnikami szkolenia. Uczestnicy będą wyposażeni w sprzęt konieczny do wzięcia
udziału w warsztatach. Na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca udostępni
uczestnikom materiały dydaktyczne w formie e-podręcznika zawierającego treści zgodne z
zaakceptowanym przez Zamawiającego programem.
Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym.

Okres gwarancji
brak

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
warunek spełni wykonawca który, udokumentuje że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
wykonał przynajmniej:

część 4: dwie usługi szkoleniowe (o minimalnym wymiarze 10 godzin zajęć

w ramach jednej usługi szkoleniowej), obejmujące programem szkolenia minimum 2 zagadnienia z
rozdz. 2 ust. II pkt 4 tiret 1-6 niniejszego zapytania ofertowego)
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz usług
(wzór stanowi Zał. 3) oraz załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w
sposób należyty.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się wykształceniem, kwaliﬁkacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wykaże dysponowanie:

część

4: co najmniej 1 osobą, która przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce obejmującej minimum
2 zagadnienia z rozdz. 2 ust. II tiret 1-6 niniejszego zapytania ofertowego)
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
osób (wzór stanowi Zał. 4).
Uwaga: Jeżeli osoba posiada wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych o
tematyce odpowiadającej programowi szkolenia kilku części, może być wskazana w Wykazie osób
w kilku częściach.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania,
wymiaru zajęć, zakresu zajęć i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu
znajduje się w Zał. nr 3
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział
w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4. Wzór wykazu znajduje się w Zał. nr 4
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Kryteria oceny do części 4
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena brutto oferty - KC = 100 pkt.
Kc= C : Cb x 100 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-11-27 - data opublikowania
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-> 2020-12-07 10:00:00 - termin składania ofert
-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.
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