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ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostw/usług/robót budowlanych
Zamawiający: Gmina Miasto Białystok/ Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w
Białymstoku
1.

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Efektywne Kształcenie” oraz przygotowanie materiałów
treningowych dla nauczycieli przygotowujących do wdrożenia autorskich programów rozwojowych
w ramach projektu pt.: „Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola
Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku” realizowanego przez Gminę Miasto
Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku w ramach Działania 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu zgodnie z umową: 151243,12 zł, dofinansowanie 128545,62 zł.
Charakterystyka projektu:
- Gmina Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 49 złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie do
projektu pt.: „Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr
49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”, który skierowany jest do uczniów w wieku przedszkolnym
uczęszczających do PS 49 w Białymstoku. Celem głównym projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej
przedszkola poprzez wprowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe (kompetencje
matematyczne,
naukowo-techniczne,
społeczne,
porozumiewanie
się
w
języku
obcym)
u 145 dzieci przedszkola oraz podniesienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych przez 12
nauczycieli przedszkola.
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje zawodowe u nauczycieli w ramach
modułu: efektywne kształcenie
Wymagania odnośnie szkoleń:
Opis szkolenia: SZKOLENIE „EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE” (40 godzin dydaktycznych) (12 nauczycieli; 1 grupa)
przygotowujący do wdrożenia i wykorzystania autorskich programów rozwojowych oraz wykorzystania

Projekt pt.: "Małe jest wielkie- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w
Białymstoku" ; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr
49 w Białymstoku w okresie 01.02.2018-30.11.2019

metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH niezbędnych na rynku pracy.
Warsztat obejmuje obszary takie jak:
• Indywidualne wzorce myślenia
• Sztuka zapamiętywania. Wykorzystanie technik pamięciowych w przedszkolu
• Techniki koncentracji i relaksu
• Czytanie globalne
• Umiejętność notowania metoda Map Myśli
Wiedza zdobyta przez nauczycieli będzie kompatybilna z obszarem wsparcia dzieci. Zdobytą wiedzę
nauczyciele będą mogli wykorzystywać na każdym etapie pracy zawodowej, przede wszystkim przy realizacji
podstawy programowej. Warsztat zaopatrzy nauczycieli w narzędzia sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u
uczniów KOMPETENCJIKLUCZOWYCH. Zajęcia przeprowadzone zostaną w oparciu o autorskie scenariusze,
które zawiewają kształtowanie i rozwijanie postaw i umiejętności KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI oraz
PRACY ZESPOŁWEJ.

Nr.

1.

Przedmiot oferty
Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia „Efektywne Kształcenie” dla
nauczycieli przygotowujące do
wdrożenia autorskich programów
rozwojowych

Jednostka miary

Ilość

h*

40

Szt.

12

Przygotowanie materiałów
treningowych dla nauczycieli
2.
przygotowujących do wdrożenia
autorskich programów rozwojowych
(podręczniki, książki)
* Przez „h”, rozumie się godzinę dydaktyczną 45 min.










Przygotowanie programu szkoleń i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli objętych projektem.
Przygotowanie materiałów treningowych dla nauczycieli przygotowujących do wdrożenia autorskich
programów rozwojowych.
Opracowanie formularzy kompetencji celem przeprowadzenia oceny poziomu kompetencji wśród
uczestników. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 4 etapów.
Ocena przeprowadzana będzie w celu określenia poziomu nabycia kompetencji kluczowych
nauczycieli objętych wsparciem - na początku i na końcu realizacji szkolenia. Nabycie kompetencji
przez uczestnika oznacza ich przyrost określony na podstawie porównania wyników pomiędzy
początkowym a końcowym formularzem kompetencji.
Dokumentowanie przeprowadzenia każdego szkolenia poprzez wpisy do dziennika zajęć i listy
obecności.
Nadzór nad wypełnianiem przez uczestników wszelkich ankiet związanych z ewaluacją projektu.
Współpraca personelem projektu i dyrekcją OWP.
Wydanie certyfikatów/zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lub
kompetencji.

2.

Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018r. – 30.11.2019r.

3.

Czas pracy: 40 godzin dydaktycznych

4.

Inne istotne warunki zamówienia:
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Wykonawca będzie posiadał:
 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,
 potencjał kadrowy w osobach zdolnych do przeprowadzenia szkoleń ze wskazanego powyżej
zakresu.
 Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu
w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10%
udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika; - 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.
Trenerzy wykonujący usługę będą posiadać:
 doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju wsparcia, w dziedzinie zgodnej z tematyką
wsparcia prowadzonego w ramach projektu - co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji
obszaru tematycznego objętego w projekcie;

5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:


6.

wypełniony i podpisany formularz ofertowy
Kryterium wyboru:
 najniższa cena - 100%

Opis sposobu i zasady oceny przyznawania punktacji:
Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą wyliczane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium: Najniższa cena - 100%
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferent: 100 punktów
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.
7.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i umieszczona w
zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia „Efektywne Kształcenie” oraz przygotowanie materiałów treningowych dla nauczycieli
przygotowującego do wdrożenia autorskich programów rozwojowych.”
Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Przedszkola Samorządowego
Nr 49, ul. Pogodna 16 , lub przesłać pocztą na adres: Przedszkole Samorządowe Nr 49, ul. Pogodna 16,
15-354 Białystok.

8.

Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 05.03.2018 roku godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą o
zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu. Oferta złożona po wyznaczonym terminie
zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.
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9.

Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Przedszkola
Samorządowego Nr 49. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną
powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną.

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:
Joanna Bożena Morzy 85 8696000

………………………………………
Data, podpis osoby prowadzącej sprawę
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załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO BIAŁYSTOK/PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49 IM. JANA BRZECHWY
W BIAŁYMSTOKU

DANE WYKONAWCY LUB PIECZĘĆ FIRMOWA ……………………………….....................................
ADRES........................................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY..............................................
ADRES E-MAIL............................................

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.

Nazwa usługi

Koszt całkowity za wykonanie usługi
(Proponowana cena powinna być podana w
złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami)

1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
„Efektywne Kształcenie” dla nauczycieli
przygotowujące do wdrożenia autorskich
programów rozwojowych – Wynagrodzenie
prowadzącego, 40 h
2. Przygotowanie materiałów treningowych dla
nauczycieli przygotowujących do wdrożenia
autorskich programów rozwojowych
(podręczniki, książki) – 12 sztuk

……………………….……, dnia……………..
(miejscowość)

………………..……………………………..

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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