Polanów, 13.05.2021 r.
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie w ramach realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Nabywca: Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów; NIP: 4990465414
2. Odbiorca/Zamawiający: Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010
Polanów, telefon: 943188770
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są szkolenia z zakresu rozwijania u nauczycieli kompetencji cyfrowych
/TIK/. Szkolenia skierowane są do nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych /TIK/:
1) Szkolenie dla nauczycieli z EXCELA – opis: szkolenie podstawowe oraz przygotowujące do
pracy nauczyciela w opracowywaniu wyników testów, raportów, itp., praktyczne
wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do pracy nauczyciela; doskonalenie zawodowe
nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
/dla 15 nauczycieli; online; 3 x 45 min., godz. 15.00 – 18.30 ; termin do 18.06.2021r./

2) Szkolenie dla nauczycieli z tworzenia prezentacji multimedialnej – opis: praktyczne
wykorzystanie prezentacji do pracy dydaktycznej nauczyciela i do sprawozdawczości;
doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych
/dla 15 nauczycieli; online; 2 x 45 min., godz. 15.00 – 18.30; termin do 18.06.2021r./

3) Szkolenie dla nauczycieli z pracy z tablicą multimedialną – opis: korzystanie z tablicy
multimedialnej w różnych obszarach pracy nauczyciela; wykorzystanie i czerpanie z jej
zasobów oraz internetowych zbiorów materiałów edukacyjnych; wykorzystanie tablicy jako
pomocy dydaktycznej, wzbogacającej proces edukacyjny; doskonalenie zawodowe
nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych /dla 15 nauczycieli; online; 2 x 45
min., godz. 15.00 – 18.30; termin do 18.06.2021r./

4) Szkolenie z wykorzystania programów edukacyjnych, e-book opis: wykorzystanie w praktyce
szkolnej programów edukacyjnych, e-booków, przegląd aktualnie dostępnych, wykorzystanie
na wybranych przedmiotach; doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania
kompetencji cyfrowych /dla 15 nauczycieli; online; 2 x 45 min., godz. 15.00 – 18.30; termin
do 18.06.2021r./
4. Zamówienie dla każdego szkolenia obejmuje:
a) Przygotowanie programu szkolenia,
b) Przeszkolenie nauczycieli,
c) Przygotowanie krótkiej prezentacji,
d) Przeprowadzenie ankiet podsumowujących dane szkolenie, zdobytą wiedzę,
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e) Po zakończeniu szkolenia nauczyciele otrzymują zaświadczenia/certyfikaty.
Szkolenia odbywać się będą oddzielnie dla danej grupy nauczycieli, objętych danym szkoleniem.
Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z prowadzonego
szkolenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się udokumentować przeprowadzenie szkolenia co najmniej poprzez:
a) opracowanie i przekazanie zamawiającemu programu szkolenia,
b) sporządzenie listy obecności z podpisami uczestników,
c) opracowanie i wydanie uczestnikom szkolenia zaświadczeń/ certyfikatów o ukończeniu
szkolenia
d) w/w dokumenty opracowuje się na papierze z logotypem, przekazanym przez
zamawiającego.
6. 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 przeznaczoną na realizacje
zamówienia obowiązującą w projekcie),
b) szczegółowy termin realizacji szkoleń zostanie ustalony z wykonawcą po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dokumenty związane ze szkoleniami opatrzone będą
odpowiednimi logotypami i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Odpowiednie logotypy zostaną wykonawcy dostarczone przez zamawiającego.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) W postepowaniu mogą brać udział wykonawcy , którzy udokumentują wykonanie min. 2
usług szkoleniowych dla nauczycieli / wymagane oświadczenie – załącznik nr 2/
b) W postepowaniu mogą brać udział wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu powiązania z powodu powiazania kapitałowego lub
osobowego z zamawiającym, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Innym powiązaniu polegającym na naruszeniu zasady konkurencyjności niż
wskazanym powyżej.

/ wymagane oświadczenie – załącznik nr 3/
c) W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami, oświadczeniami i załącznikami.
d) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.
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9. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena 100 % - 100 punktów dla szkoleń z każdej części:
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
-------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
zamawiający przyzna maksymalna liczbę punktów wykonawcy, który przedstawił ofertę
najtańszą.
Na podstawie w/w kryterium zostanie dokonana ocena wszystkich ważnych ofert, o
wyborze najkorzystniejszych ofert zdecyduje najniższa zaproponowana cena brutto.
10. Opis sposobu przygotowania oferty
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia / 4 szkolenia /.
Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być
podpisana przez wykonawcę lub odpowiednio umocowanego przedstawiciela wykonawcy.
Elementy oferty:
- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- oświadczenie – wykaz wykonywanych szkoleń - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
11. Miejsce i termin składania ofert:
Składanie ofert odbywa się droga elektroniczną poprzez zeskanowanie podpisanego
formularza oferty (załącznik nr 1), wypełnionego wykazu przeprowadzonych szkoleń
(załącznik nr 2) oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3) i przesłaniu na adres
sekretariat1@zsp.polanow.pl, wpisując w temat wiadomości „ Oferta na realizację szkoleń projekt ”.
Wykonawca zobowiązuje się, że szkolenia przeprowadzone zostaną z zachowaniem równości
szans.
12. Termin składania ofert: 24.05.2021r. do godz. 11.00.
13. Wybór najlepszej oferty zamawiający dokona 25.05.2021r. do godz. 12.00
14. Termin realizacji: jak wskazano w opisie szkoleń.
15. Wybrany wykonawca zamówienia podpisze umowę na przeprowadzenie szkoleń. Należność na
szkolenie zostanie uregulowana w ciągu 14 dni po przeprowadzonych 4 szkoleniach przelewem
na konto wskazane w umowie.
16. 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, terminu realizacji szkoleń, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. O zmianach zamawiający powiadomi wykonawcę z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
17. Umowa zawierać będzie klauzulę powierzenia danych osobowych w zakresie potrzebnym do
wydania zaświadczeń dla nauczycieli.
18. Ogłoszenie wyników postępowania:
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawiadomiony o wynikach
postepowania w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie. Dodatkowo wykonawca
zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie w
zakładce „ Projekty / Fabryka Kompetencji Kluczowych”.
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