WRIP.042.2.2018

Kościerzyna, 31.01.2018r.
Wg rozdzielnika
Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a

ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech kursów dla nauczycieli placówek oświatowych
Gminy Miejskiej Kościerzyna w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pom orskiego na lata
2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość
edukacji ogólnej).
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację poniższych kursów:
I. Kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym.
Kurs dla 16 nauczycieli języka angielskiego z I etapu edukacyjnego. Kurs obejmuje 2 wyjazdy po 2 dni
szkoleniowe w weekendy - łącznie 40h (10h/dzień). Kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metody
wykładu przez 1 trenera (wstęp nt. przedmiotu kursu, tj. technik aktywizujących), uzupełnionego o część
warsztatową - praca w grupach i wymianę praktyk pomiędzy nauczycielami szkół.
Przykładowe metody dydaktyczne do ujęcia w tematyce kursu: gry dydaktyczne, zabawy sytuacyjne, collage –
graficzne ujęcie tematu, metoda stacji, drama, piramida priorytetów, metoda „Drzewo decyzyjne”, „Rzymski
pokój”, praca metodą projektu.
Firma szkoleniowa zapewni: salę szkoleniową, materiały dydaktyczne, w tym w formie multimedialnej, nocleg,
całodzienne wyżywienie, trenera i zorganizuje przejazd uczestników.
Oczekiwany efekt: min. 90% nauczycieli zwiększy kompetencje w zakresie stosowania technik aktywizujących
w nauczaniu, co zostanie zweryfikowane w Arkuszu samooceny na początek i koniec udziału w kursie.
Zestawienie wyników porównawczych poszczególnych nauczycieli opracuje trener jako podstawę do
wystawienia certyfikatów.
II. Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu.
Kurs dla 21 nauczycieli przedmiotów matematyczno-technicznych i przyrodniczych. Kurs obejmie 2 dni
szkoleniowe po 10h (razem 20h) dla 1 grupy.
Firma szkoleniowa zapewni: materiały dydaktyczne, w tym w formie multimedialnej, wyżywienie (obiad, serwis
kawowy, napoje), 1 trenera. Przedmiot kursu obejmuje sposoby nauczania metodą eksperymentu, tj. badania
zjawisk z uwzględnieniem metod angażowania uczniów.

W efekcie kursu min. 90% nauczycieli zwiększy kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
co zostanie zweryfikowane w Arkuszu samooceny na początek i koniec udziału w kursie. Zestawienie
wyników porównawczych poszczególnych nauczycieli opracuje trener jako podstawę do wystawienia
certyfikatów.
III. Kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się.
Kurs dla 62 nauczycieli szkół podstawowych, podzielonych na 3 grupy szkoleniowe. Kurs obejmie 12 dni
szkoleniowych po 4 dni szkoleniowe tj. 40h dla każdej z 3 grup w formule szkolenia wyjazdowego - dla każdej
grupy 2 wyjazdy po 2 dni szkoleniowe w weekendy, każdy dzień po 10h szkoleniowych.
Kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem metody wykładu przez trenerów (Wykonawca zapewnia
trenera dla każdej grupy).
Przedmiot kursu obejmuje naukę technik uczenia się, diagnozowanie u uczniów predyspozycji do
wykorzystywania danych technik w procesie uczenia się.
Przykładowe metody dydaktyczne do ujęcia w tematyce kursu: gry dydaktyczne, zabawy sytuacyjne, collage –
graficzne ujęcie tematu, metoda stacji, drama, piramida priorytetów, metoda „Drzewo decyzyjne”, „Rzymski
pokój”, praca metodą projektu.
Firma szkoleniowa zapewni: salę szkoleniową, materiały dydaktyczne, w tym w formie multimedialnej, nocleg,
całodzienne wyżywienie, trenerów i zorganizuje przejazd uczestników.
Oczekiwany efekt: min. 90% nauczycieli zwiększy kompetencje w zakresie stosowania technik rozwijających
umiejętność uczenia się i stosowania ich w nauce zajęć przedmiotowych, co zostanie zweryfikowane poprzez
test na początek i koniec udziału w kursie. Zestawienie wyników porównawczych poszczególnych nauczycieli
opracują trenerzy jako podstawę do wystawienia certyfikatów.

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,
b) wykonania przedmiotu zamówienia po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
c) przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia,
d) wystawienia certyfikatów ukończenia kursów i zwiększenia przedmiotowych kompetencji dla
nauczycieli biorących w nich udział,
e) przeprowadzenia analizy porównawczej kompetencji nauczycieli biorących udział w kursach
w formie Arkuszy samooceny (kursy I i II) oraz testu (kurs III) na początek i koniec danego kursu,
f) przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia osób zaangażowanych przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uczestników kursów.
2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:
a) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych,
b) zapewnienie realizacji usług cateringowych przewidzianych w kursach wymienionych w punktach:
I (Kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym),
II (Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu) oraz III (Kurs z zakresu nauczania technik
rozwijających umiejętność uczenia się) przez personel, którego min. 50% obsady stanowić będą
osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
19 lutego 2018r. – 30 kwietnia 2018r.
Terminy kursów oraz liczebność poszczególnych grup nauczycieli zostaną każdorazowo uzgodnione
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a)

Kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego w I etapie edukacyjnym
1. cena – 80 punktów
2. odległość miejsca przeprowadzenia kursu od Kościerzyny:
- od 2 do 15 kilometrów – 10 pkt
- od 16 do 30 kilometrów – 5 pkt
- powyżej 30 kilometrów – 0 pkt
3. doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych:
- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych - 3
szkolenia i więcej – 10 pkt
- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych poniżej 3 szkoleń – 5 pkt
RAZEM: max. 100 pkt

b)

Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu
1. cena – 90 punktów
2. doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych:
- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych - 3
szkolenia i więcej – 10 pkt
- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych - poniżej
3 szkoleń – 5 pkt
RAZEM: max. 100 pkt

c)

Kurs z zakresu nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się
1. cena – 80 punktów
2. odległość miejsca przeprowadzenia kursu od Kościerzyny:
- od 2 do 15 kilometrów – 10 pkt
- od 16 do 30 kilometrów – 5 pkt
- powyżej 30 kilometrów – 0 pkt
3. doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych:
- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych - 3
szkolenia i więcej – 10 pkt

- udokumentowanie przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych poniżej 3 szkoleń – 5 pkt
RAZEM: max. 100 pkt
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru prowadzenia działalności gospodarczej
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
2. dokument potwierdzający zapewnienie realizacji usług cateringowych przewidzianych w kursach
wymienionych w punktach: I (Kurs stosowania metod aktywizujących w nauczaniu języka obcego
w I etapie edukacyjnym), II (Kurs z zakresu nauczania metodą eksperymentu) oraz III (Kurs z zakresu
nauczania technik rozwijających umiejętność uczenia się) przez personel, którego min. 50% obsady
stanowić będą osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji w formach pozaszkolnych, które
są elementem kryteriów wyboru propozycji cenowej,
4. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązektakich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi dowykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję
odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania odrębnych propozycji cenowych na poszczególne
kursy ujęte w przedmiocie zamówienia.
8. Zamawiający oświadcza, że zakup usług szkoleniowych będzie finansowany w 100% ze środków
publicznych oraz że szkolenia będące przedmiotem zamówienia należą do usług kształcenia
zawodowego.
9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2018r.,do godziny 15:30 w zaklejonej
kopercie w siedzibie Zamawiającego, t j . budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a,
sekretariat, I piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej
Kościerzyna”.
Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

10. Wydział prowadzący - Wydział Rozwoju i Promocji, osoba uprawniona do kontaktów
z Wykonawcami:
Sławomir Wolski – pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Kościerzynie,
tel. 58 680 23 02, e-mail: s.wolski@koscierzyna.gda.pl
11. Gmina Miejska Kościerzyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wyboru oferty bez
podania przyczyny.

Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Propozycja cenowa
2. Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy
3. Załącznik nr 4: Projekt umowy

