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Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia 
nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 
dla uczestników projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1,  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 15 70, 
faks 76 746 15 71. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.polkowice.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: - samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór szkoleniowców - ekspertów  
do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, 
seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) dla uczestników projektu Nowa jakość systemu 
doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                       

1. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form 
doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady 
pedagogiczne) dla uczestników projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 
polkowickim współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
2. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół 
/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego 
oddziaływania. 
3. W projekcie uczestniczy 40 placówek z terenu powiatu polkowickiego. 
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4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. 
5. Szacunkowa liczba realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów wynosi 172, w tym:                  
5.1.W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania - 160 form doskonalenia w 40 placówkach, 
5.2. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia - 12 form doskonalenia w ramach 4 Sieci. 
6. Jedna forma doskonalenia trwać będzie:  
6.1. W ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania - 3 godziny dydaktyczne. Szacunkowa łączna 
liczba godzin dydaktycznych wyniesie 480. 
6.2. W ramach Sieci współpracy i samokształcenia - 4 godziny dydaktyczne. Szacunkowa łączna liczba 
godzin dydaktycznych wyniesie 48. 
7. Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona forma 
doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, wyniesie w ramach: 
7.1. Rocznych Planów Wspomagania - do 25 osób 
7.2. Sieci Współpracy i Samokształcenia - do 25 osób. 
8. Formy doskonalenia realizowane będą: 
8.1. w ramach Rocznych Planów Wspomagania - na terenie szkół i przedszkoli uczestniczących  
w projekcie, 
8.2. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia - w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa 
Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach lub w innym miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na terenie powiatu polkowickiego. 
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na 13 części: 
9.1. Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 1 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?: 
a) Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 01, 59-150 Grębocice, 
b) Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a, 59-140 Chocianów, 
c) Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów,  
d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6 59-170 Przemków,  
e) Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach - Gimnazjum, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice, 
f) Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice, 
g) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Gimnazjum, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. Szacunkowa 
ilość godzin w danej części wynosi 84. 
 
CZĘŚĆ 2 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: 
a) Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice, 
b) Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29, 59-140 Chocianów, 
c) Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17, 59-160 Radwanice, 
d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. K.B. Kominka 1, 59-100 Polkowice, 
e) Szkoła Podstawowa w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice, 
f) Zespół Szkół w Przemkowie - Gimnazjum, ul. Leśna Góra 2 , 59-170 Przemków, 
g) Zespół Szkół w Przemkowie - Liceum Ogólnokształcące, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 
h) Zespół Szkół w Przemkowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 
i) Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów, 
j) Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, 59-100 Polkowicach, 
k) Zespół Szkół w Polkowicach - Liceum Ogólnokształcące, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 132. 
CZĘŚĆ 3 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: 
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a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice. Szacunkowa ilość godzin 
w danej części wynosi 12. 
 
CZĘŚĆ 4 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła: 
a) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce, 
b) Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice, 
c) Zespół Szkół w Polkowicach - Technikum, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, 
d) Zespół Szkół w Polkowicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 48. 
 
CZĘŚĆ 5 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
a) Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14, 59-140 Chocianów, 
b) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Przedszkole, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice, 
c) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 59-160 
Radwanice, 
d) Publiczne Przedszkolne nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków, 
e) Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice. Szacunkowa ilość godzin 
w danej części wynosi 60. 
 
CZĘŚĆ 6 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - 
bezpiecznym Internet: 
a) Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18, 59-100 Polkowice, 
b) Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice, 
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice. Szacunkowa ilość 
godzin w danej części wynosi 36. 
 
CZĘŚĆ 7 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Nauczyciel 45+: 
a) Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice, 
b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a 59-170 Przemków, 
c) Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 59-170 Przemków,  
d) Przedszkole Miejskie nr 2 w Przemkowie, , ul. Szkolna 5, 59-170 Przemków,                     
e) Gimnazjum w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice. Szacunkowa ilość godzin w danej 
części wynosi 60. 
 
CZĘŚĆ 8 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?: 
a) Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59- 140 Chocianów, 
b) Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, 
c) Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 36. 
 
CZĘŚĆ 9 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora: 
a) Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice. Szacunkowa ilość godzin 
w danej części wynosi 12. 
 
9.2. Wykonawca w ramach Sieci współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową 
realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym 
zgodnie    z poniższymi tematami: 
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CZĘŚĆ 10 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły dla Sieci 
współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. Szacunkowa ilość godzin w danej części 
wynosi 12. 
 
CZĘŚĆ 11  - szkoleniowiec - ekspert - temat: Nauczyciele pracują zespołowo dla Sieci współpracy              
i samokształcenia nauczycieli humanistów. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
CZĘŚĆ 12 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji 
wychowawczych rodzica dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów i 
logopedów. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
CZĘŚĆ 13 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? dla Sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli                    
i dyrektorów. 
11. Obowiązki Wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia):  
11.1. zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych 
dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, 
11.2. opracowanie programów form doskonalenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
szkoły/ przedszkola oraz ich modyfikacja w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 
11.3. opracowanie materiałów szkoleniowych oraz wprowadzenie ewentualnej korekty w przypadku 
modyfikacji programu, 
11.4. przesyłanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE), nie później niż na 7 dni przed 
dniem przeprowadzenia danej formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz 
materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania, 
11.5. przesyłanie Koordynatorom Sieci, nie później niż na 7 dni przed dniem przeprowadzenia danej 
formy doskonalenia wersji elektronicznych programów szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, 
wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w 
ramach realizacji Sieci współpracy i samokształcenia, 
11.6. opracowanie oraz przeprowadzenie po każdej zrealizowanej formie doskonalenia ankiety 
ewaluacyjnej wśród uczestników zajęć, 
11.7. przekazanie Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (SORE) lub Koordynatorom Sieci 
dokumentacji projektowej bezpośrednio po zrealizowaniu danej formy doskonalenia, 
11.8. ustalanie terminów realizacji poszczególnych form doskonalenia w ramach:                   
a) Rocznych Planów Wspomagania - w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji 
(SORE), 
b) Sieci współpracy i samokształcenia - w porozumieniu z Koordynatorami Sieci. 
11.9. stała współpraca ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji i Koordynatorami Sieci, 
11.10. bieżący kontakt z Biurem Projektu, 
11.11. prowadzenie ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie (ewentualne poprawki do 
dokumentacji nie są wliczane do ewidencji), 
11.12. zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp  
w związku z realizacją zamówienia. 
12. Harmonogram (plan) warsztatów, szkoleń, wykładów, konsultacji, seminariów, szkoleniowych rad 
pedagogicznych ustalony będzie po podpisaniu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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13. W sytuacji losowej uniemożliwiającej wykonanie usługi, na jeden dzień przed, obowiązek 
wyznaczenia nowej osoby z co najmniej równymi kwalifikacjami za zgodą Zamawiającego. 
14. Zamawiający zastrzega w umowie z Wykonawcą prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.                              
15. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 
w powiecie polkowickim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 50% zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia  
w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków 
udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia  
w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków 
udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 
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III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia  
w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków 
udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą dysponowania) osobą posiadającą/ 
spełniającą następujące wymagania (minimum jedna osoba dla każdej części zamówienia): 
1. Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra, 
2. Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dorosłymi (w tym. minimum 100 godzin szkoleń  
i warsztatów dla nauczycieli), 
3. Udokumentowane osiągnięcia w danym obszarze tematycznym potwierdzone rekomendacjami 
4. Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie. Ocena spełnienia warunków zostanie 
dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń.  
W przypadku nie spełnienia warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie precyzuje się. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia  
w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia warunków 
udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział  
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy  
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, także pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą 
okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. W przypadku 
załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów 
reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą  
w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić między innymi w następujących sytuacjach: 
3.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 
3.2. zmiany kadry dydaktycznej, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 
zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowa osoba posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie 
zawodowe, jak dotychczasowy szkoleniowiec (osoby musza spełniały wymagania określone w SIWZ), 
3.3. uzupełnienie kadry dydaktycznej w porównaniu do wskazanej w ofercie Wykonawcy - przy czym 
osoby te muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy  
w rozumieniu ustawy Pzp: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana                    
nr rachunku bankowego), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: 
 http://popppidm.bipstrona.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek 
Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,  
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.11.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59 - 100 Polkowice (sekretariat). 
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny?. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 1 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 
a) Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 01, 59-150 Grębocice, 
b) Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a, 59-140 Chocianów, 
c) Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów, 
d) Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6 59-170 Przemków, 
e) Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach - Gimnazjum, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice, 
f) Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice, 
g) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Gimnazjum, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. 
Szacunkowa ilość godzin  w danej części wynosi 84. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące  
do nauki. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 2 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: 
a) Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice, 
b) Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29, 59-140 Chocianów, 
c) Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17, 59-160 Radwanice, 



 
 
 

 

Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, www.polkowice.edu.pl, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl, tel. 76 746 15 70 

d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. K.B. Kominka 1, 59-100 Polkowice, 
e) Szkoła Podstawowa w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice, 
f) Zespół Szkół w Przemkowie - Gimnazjum, ul. Leśna Góra 2 , 59-170 Przemków, 
g) Zespół Szkół w Przemkowie - Liceum Ogólnokształcące, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 
h) Zespół Szkół  w Przemkowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 
i) Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów, 
j) Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, 59-100 Polkowicach, 
k) Zespół Szkół w Polkowicach - Liceum Ogólnokształcące, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 132. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 3 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: 

a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - 
bezpieczna szkoła. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach  i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 4 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła: 
a) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce,                      
b) Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice, 
c) Zespół Szkół w Polkowicach - Technikum, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, 
d) Zespół Szkół w Polkowicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 48. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 5 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
a) Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14, 59-140 Chocianów, 
b) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Przedszkole, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice,            
c) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 59-160 
Radwanice, 
d) Publiczne Przedszkolne nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków, 
e) Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 60. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - 
bezpiecznym Internet. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 6 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - 
bezpiecznym Internet:                         
a) Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18, 59-100 Polkowice, 
b) Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice, 
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 36. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Nauczyciel 45+. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 7 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Nauczyciel 45+: 
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a) Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice, 
b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a 59-170 Przemków, 
c) Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 59-170 Przemków, 
d) Przedszkole Miejskie nr 2 w Przemkowie, , ul. Szkolna 5, 59-170 Przemków, 
e) Gimnazjum w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 60. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 8 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?: 
a) Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59- 140 Chocianów, 
b) Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, 
c) Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 36. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - oferta: Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora. 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
Wykonawca w ramach realizacji Rocznych Planów Wspomagania powinien zabezpieczyć 
kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie 
merytorycznym w następujących ofertach i w następujących placówkach: 
 
CZĘŚĆ 9 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora: 
a) Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 
dla Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 
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Wykonawca w ramach Sieci współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową 
realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym 
zgodnie z poniższymi tematami: 
 
CZĘŚĆ 10 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły, dla Sieci 
współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - temat: Nauczyciele pracują zespołowo, dla Sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca w ramach Sieci 
współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym zgodnie z poniższymi tematami:  
 
CZĘŚĆ 11 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Nauczyciele pracują zespołowo, dla Sieci współpracy 
 i samokształcenia nauczycieli humanistów. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - temat: Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji 
wychowawczych rodzica, dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów  
i logopedów. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca w ramach Sieci 
współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym zgodnie z poniższymi tematami: 
  
CZĘŚĆ 12 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji 
wychowawczych rodzica, dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów  
i logopedów. Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: szkoleniowiec - ekspert - temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?, dla 
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca w ramach Sieci 
współpracy i samokształcenia powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia 
nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym zgodnie z poniższymi tematami:  
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CZĘŚĆ 13 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?, dla Sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych. 
Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4. 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 


