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Sochaczew, 06.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu
„Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie”

1. Zamawiający:
Gmina Miasto Sochaczew/Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Fryderyka Chopina
ul. Fryderyka Chopina 99
96-500 Sochaczew
NIP: 837-10-16-962
2. Przedmiot zamówienia:
I.
Szkoła Podstawowa Nr 7 w związku z realizacją projektu „Akademia kompetencji kompleksowe wspieranie uczniów Zespołu Szkół w Sochaczewie” poszukuje
trenerów do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli – uczestników projektu w
zakresie:
A. Stosowania metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu w przedmiotach
przyrodniczo-matematycznych.
B. Doskonalenie umiejętności w dziedzinie nauki programowania
C. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce
D. Szkolenie nauczycieli w oparciu o innowacyjny produkt „STWORZENIE
INNOWACYJNEGO PROGRAMU INTERAKTYWNYCH FORM PROWADZENIA
ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH DLA UCZNIÓW KLAS 4-6
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”.
Szkolenia mają posłużyć zdobyciu i doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli realizujących zajęcia zaplanowane w projekcie w celu wzmacniania kompetencji
kluczowych u uczniów.
Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w
Sochaczewie realizujących projekt „Akademia kompetencji - kompleksowe wspieranie uczniów
Zespołu Szkół w Sochaczewie” w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
II.
Zamówienie dla każdego szkolenia obejmuje:
a)
Przygotowanie koncepcji szkolenia.
b)
Przeszkolenie nauczycieli
c)
Przygotowanie programu szkolenia dla nauczycieli.
d)
Przygotowanie prezentacji.
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III.

Moduły tematyczne do zastosowania podczas szkoleń:

A. Metody eksperymentu
 analiza wymagań programowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w
zakresie stosowania metody eksperymentu na poziomie szkoły podstawowej,
 znaczenie eksperymentu edukacyjnego w nauczaniu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych
na
poziomie
szkoły
podstawowej,
sposoby planowania i organizowania lekcji z bloku matematyczno-przyrodniczego z
wykorzystaniem eksperymentów oraz doświadczeń i innych metod aktywizujących
uczniów,
 prezentacja innowacyjnych narzędzi edukacji w ramach przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, które pozwalają rozwijać u uczniów: znajomość metodyki badań
naukowych, myślenia naukowego, analitycznego i twórczego,
 wykorzystanie w nauczaniu eksperymentów i doświadczeń przy użyciu pomocy
będących na wyposażeniu pracowni szkolnych, jak i przedmiotów codziennego
użytku,
 interpretacja wyników eksperymentów.
Szkolenie skierowane będzie do 1 grupy min. 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7
w Sochaczewie.
B. Doskonalenie umiejętności w dziedzinie nauki programowania
 Realizacja nowej podstawy programowej z zakresu edukacji informatycznej.
 Umiejętności informatyczne – rozwijanie myślenia komputacyjnego.
 Kodowanie i programowanie jako kluczowe kompetencje kształcenia
informatycznego.
 Nauka kodowania przez zabawę i ruch.
 Dostępne narzędzia przygotowujące do programowania.
Szkolenie skierowane będzie do 1 grupy min. 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w
Sochaczewie.
C. Narzędzia cyfrowe w dydaktyce
 podłączanie i uruchamianie zestawu interaktywnego,
 używanie elementów wyposażenia zestawu,
 sterowanie pracą i ustawieniami zestawu,
 postępowania w typowych sytuacjach awaryjnych,
 nanoszenie notatek i rysunków na tablicę interaktywną oraz na istniejące zasoby,
 korzystanie z podstawowych funkcji do tworzenia i wyświetlania notatek,
 wyświetlanie filmów i prezentowanie zasobów Internetu na tablicy,
 tworzenie prostych ćwiczeń interaktywnych,
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 tworzenie złożonych ćwiczeń interaktywnych przy wykorzystaniu kreatorów ćwiczeń
umieszczonych w oprogramowaniu
Szkolenie skierowane będzie do 1 grupy min. 12 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7
w Sochaczewie.
D. Produkt Innowacyjny
Moduł tematyczny szkolenia musi być oparty na innowacyjnym produkcie
„STWORZENIE INNOWACYJNEGO PROGRAMU INTERAKTYWNYCH FORM
PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH DLA
UCZNIÓW KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH” stworzonym przez „Mały
Inżynier” Ewy Bednarek.
Szkolenie skierowane będzie do 1 grupy min. 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7 w
Sochaczewie.
Każde szkolenie obejmuje 2 spotkania z nauczycielami po 7 godzin zegarowych. Zamawiający
zapewnia sale szkoleniowe oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w budynku Szkoły
Podstawowej nr 7 w Sochaczewie.
IV.

Wykonawca zobowiązuje się udokumentować przeprowadzenie szkolenie co
najmniej poprzez:
 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu programu szkolenia;
 Sporządzenie listy obecności z podpisami uczestników;
 Opracowanie i wydanie uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów
ukończeniu szkolenia;
 Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej prowadzonych zajęć.

o

3. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru
najkorzystniejszej oferty, w każdym czasie bez podania przyczyn (m.in. w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczona na realizację zamówienia).
b) Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia na terenie Miasta Sochaczew podczas
prowadzenia szkoleń.
c) Szczegółowy termin realizacji szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dokumenty związane ze szkoleniem opatrzone
będą odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiednie logotypy
zostaną wykonawcy dostarczone przez Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
a) W postępowaniu w częściach A-B i D mogą brać udział tylko wykonawcy, którzy
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udokumentują wykonanie min. 100 godzin przeprowadzonych szkoleń. Zamawiający uzna
spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 100 godzin
szkoleń. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 2
oraz wykaz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.
b) W postępowaniu w części C mogą brać udział tylko wykonawcy, którzy udokumentują
wykonanie min. 2 usług szkoleniowych. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, że zrealizował minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu usługi
szkoleniowej. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży wypełniony
załącznik nr 2 oraz wykaz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia
c) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego z
Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w
szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu
co
najmniej
10%
udziałów
lub
akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w
stosunku
przysposobienia,
opieki
lub
kurateli,
e) innym powiązaniu polegającym na naruszeniu zasady konkurencyjności niż wskazanym w lit.
a-d.
d) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami, oświadczeniami i załącznikami.
e) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.
6. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena 60% - 60 pkt dla wszystkich części A,B,C,D
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
___________________________ x 60 pkt
cena oferty ocenianej
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawił ofertę
najtańszą. W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
b) Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych 40% - 40 pkt
 Oferty dla części A-B i D będą oceniane w następujący sposób:
- przeprowadzenie 100 godz. szkoleń -0 pkt.
- przeprowadzenie 150 godz. szkoleń – 20 pkt.
- przeprowadzenie 200 godz. szkoleń – 40 pkt.
 Oferty dla części C będą oceniane w następujący sposób:
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- przeprowadzenie 2 szkoleń -0 pkt.
- przeprowadzenie 3 szkoleń – 20 pkt.
-przeprowadzenie
4
i
więcej

szkoleń

-40

pkt.

Na podstawie w/w kryteriów zostanie dokonana ocena wszystkich ważnych ofert, o wyborze
najkorzystniejszej ofert zdecyduje suma uzyskanych punktów w dwóch kryteriach.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub odpowiednio umocowanego przedstawiciela
lub przedstawicieli Wykonawcy.
Elementy oferty:
- wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
- wykaz wykonanych szkoleń - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
- oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
8. Miejsce i termin składania ofert
Składanie ofert odbywa się drogą elektroniczną poprzez zeskanowanie podpisanego
formularza oferty ( zał. nr 1), wypełnionego wykazu przeprowadzonych szkoleń (zał. Nr 2)
oraz podpisanego oświadczenia ( zał. nr 3) i przesłaniu na adres: zs.sochaczew@wp.pl
wpisując w temat wiadomości „ Oferta na realizację szkoleń”.
Wykonawca zobowiązuje się, że szkolenie przeprowadzone zostanie z zachowaniem równości
szans.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
10. Termin składania ofert: 13.09.2017 r. godz. 23:59
11. Wybór najlepszej oferty Zamawiający dokona 14.09.2017r.
12. Termin związany z ofertą
Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni od daty umowy terminu składania ofert.
13. Termin realizacji umowy: do 31.10.2017r.
14. Wybrany Wykonawca w poszczególnych częściach A-D
podpisze
umowę na
przeprowadzenie szkolenia. Należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni przelewem na
konto wskazane na fakturze.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. O
terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
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b) Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży program szkoleń, harmonogram zajęć, który w
swojej treści musi zawierać: tematykę zajęć, imię i nazwisko trenera.
c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą
dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów realizacji
szkoleń, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
d) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą umowę o powierzenie danych osobowych.
16. Ogłoszenie wyników postępowania
Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie a także wybór oferentów w
poszczególnych częściach zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

