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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. 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. 
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3. W projekcie uczestniczy 40 szkół/przedszkoli z terenu powiatu polkowickiego. 

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 

szkołach/przedszkolach (80 form doskonalenia w okresie od stycznia do marca 2014 r., 80 form 

doskonalenia w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.), 

5.2. w ramach Sieci współpracy i samokształcenia - 12 form doskonalenia w ramach 4 Sieci (4 formy 

doskonalenia w okresie od stycznia do marca 2014 r., 8 form doskonalenia w okresie od kwietnia do 

czerwca 2014r.). 

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 - około 25 osób, 

7.2. Sieci Współpracy i Samokształcenia - około 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. 
 

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 
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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 

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi posiadać wiedzę  

i doświadczenie: 

a) Wykazać realizację minimum 50 tematycznie różnych form doskonalenia (w tym: warsztaty, 

szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) nauczycieli w latach 

2011-2013, 

b) Przedstawić referencje minimum od 5 zleceniodawców w zakresie jakości świadczonych usług 

szkoleniowych w danym obszarze tematycznym dla danej części zamówienia. 

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.3.3) 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 

Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.4) Wykonawca powinien 

wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą dysponowania) minimum 21 osobami ogółem na wszystkie 

części, w tym: część 1: co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy szkół/przedszkoli, część 2: co 

najmniej 4 ekspertów z podziałem na typy szkół/przedszkoli, część 3: co najmniej 1 ekspert, część 4: 

co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy szkół/przedszkoli, część 5: co najmniej 2 ekspertów               

z podziałem na typy szkół/przedszkoli, część 6: co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy 

szkół/przedszkoli, część 7: co najmniej 2 ekspertów z podziałem na typy szkół/przedszkoli, część 8:  

co najmniej 1 ekspert, część 9: co najmniej 1 ekspert, część 10: 1 ekspert, część 11: 1 ekspert, część 

12: 1 ekspert, część 13: 1 ekspert, posiadającymi/ spełniającymi następujące wymagania: 

a) Wykształcenie wyższe z tytułem minimum magistra z zakresu nauk pedagogicznych lub 

społecznych lub psychologicznych, 

b) Posiadanie wiedzy w obszarze tematycznym dla wybranej części (w przypadku części 6 i części 7 

dodatkowo wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie posługiwania się 

technologią informacyjną i komputerową), 

c) Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dorosłymi (w tym. minimum 100 godzin szkoleń  

i warsztatów dla nauczycieli), 
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d) Uprawnienia trenerskie, szkoleniowo - edukatorskie,            

e) Łączne zaangażowanie w realizacji we wszystkich projektach NSRO nie może przekraczać 240 

godzin miesięcznie. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, pod 

warunkiem, iż dla każdej złożonej części zamówienia zapewni wymaganą ilość kadry szkoleniowców 

szczegółowo opisanych w pkt 3.3.3 SIWZ oraz że osoba wskazana w ofercie dla danej części nie może 

łączyć funkcji szkoleniowca z inną częścią (jeden szkoleniowiec do jednej części, a w przypadku, gdy 

dla danej części Zamawiający wymaga dwóch lub więcej ekspertów, zakaz łączenia części i podczęści 

również obowiązuje. Zamówienie łącznie dla wszystkich części winno być wykonane przez 21 osób. 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 
 

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 
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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. 

 

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 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić między innymi w następujących sytuacjach: 
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1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 

od Stron o termin niezbędny na wykonanie obowiązków Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do dnia 

10.07.2014 r,. 

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. uzupełnienie kadry dydaktycznej w porównaniu do wskazanej w ofercie Wykonawcy - przy czym 

osoby te muszą spełniać wymagania określone w SIWZ. 

4. zmiany formy organizacyjno - prawnej po stronie Wykonawcy przewidziane przepisami prawa. 

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: 

19.12.2013 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego 

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59 - 100 Polkowice (sekretariat). 
 

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 
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: szkoleniowcy - eksperci - 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 szkołach/przedszkolach: 

CZĘŚĆ 1 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?: 

Adresaci: 

1) Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 01, 59-150 Grębocice, 

2) Szkoła Podstawowa w Trzebnicach, Trzebnice 113a, 59-140 Chocianów, 

3) Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów, 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6 59-170 Przemków, 

5) Samorządowe Centrum Edukacji w Radwanicach - Gimnazjum, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice, 

6) Gimnazjum nr 2 w Polkowicach, ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice, 

7) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Gimnazjum, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce. 

 

Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów. 

b) Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się i dobór metod pracy do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych uczniów.  

c) Nowatorskie metody pracy z uczniem skierowane na efektywność procesu nauczania i uczenia się 

oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie stosowania w pracy z uczniem metod pracy takich jak 

prezentacja uczniowska oraz nowatorskich metod pracy uczniów w grupie.  

d) Ewaluacja pracy własnej nauczyciela.  

e) Kształtowanie postaw uczniów - odpowiedzialność za własny rozwój i za rozwój rówieśników.  

f) Komunikacja interpersonalna - udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat 

postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości.  

g) Indywidualizacja procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego.  

 

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: szkoleniowcy - eksperci - 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 szkołach/przedszkolach: 
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CZĘŚĆ 2 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki: 

Adresaci: 

1) Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, ul. Skrzetuskiego 37, 59-100 Polkowice, 

2) Szkoła Podstawowa w Parchowie, Parchów 29, 59-140 Chocianów, 

3) Szkoła Podstawowa w Buczynie, Buczyna 17, 59-160 Radwanice, 

4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach, ul. K.B. Kominka 1, 59-100 Polkowice, 

5) Szkoła Podstawowa w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice, 

6) Zespół Szkół w Przemkowie - Gimnazjum, ul. Leśna Góra 2 , 59-170 Przemków, 

7) Zespół Szkół w Przemkowie - Liceum Ogólnokształcące, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 

8) Zespół Szkół w Przemkowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Leśna Góra 2, 59-170 Przemków, 

9) Gimnazjum w Chocianowie, ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów, 

10) Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, 59-100 Polkowicach, 

11) Zespół Szkół w Polkowicach - Liceum Ogólnokształcące, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Efektywność procesu nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. 

b) Nowatorskie techniki uczenia się i metody aktywizujące, wykorzystania wiedzy o funkcjonowaniu 

mózgu, technik pamięciowych, w tym wykorzystanie Technologii Informacyjnej i Komputerowej. 

c) Nowe rozwiązania w zakresie motywowania uczniów do pracy. 

d) Tworzenie katalogu sposobów motywowania uczniów oraz metod aktywizujących  

z uwzględnieniem typów szkół/przedszkoli oraz indywidualnego spojrzenia na ucznia. 

e) Umiejętność zaangażowania uczniów, celem osiągnięcia efektywności i elastyczności w realizacji 

celów edukacyjnych przez nauczyciela. 

 

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 szkołach/przedszkolach: 

CZĘŚĆ 3 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się: 

Adresat: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice. 

 

Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Uczeń - nauczyciel w procesie nauczania i uczenia się. 

b) Skuteczna komunikacja i partnerstwo. 
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c) Strategia zarządzania szkołą służąca utrwaleniu zmian w praktyce nauczycieli. 

d) Warunki sprzyjające procesowi edukacyjnemu w tym, organizacja planu lekcji, organizacja 

przestrzeni w sali lekcyjnej, wykorzystywanie odpowiednich metod pracy. 

e) Plan działania i wdrożenie metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów w procesach 

edukacyjnych. 

f) Monitorowanie, krytyczna ocena zaplanowanych działań oraz wymiana doświadczeń między 

nauczycielami. 

 

Szacunkowa ilość godzin w danej części wynosi 12. 

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.00.00-2, 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: szkoleniowcy - eksperci - 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 szkołach/przedszkolach: 

CZĘŚĆ 4 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła: 

Adresaci: 

1) Zespół Edukacyjny w Gaworzycach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 211, 59-180 Gaworzyce, 

2) Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice, 

3) Zespół Szkół w Polkowicach - Technikum, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice, 

4) Zespół Szkół w Polkowicach - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Skalników 6, 59-100 Polkowice. 

 

Z uwzględnieniem zagadnień: 

a) Komunikacja interpersonalna. 

b) Narzędzia do pracy wychowawczej, w tym rozpoznawania indywidualnych potrzeb ucznia oraz 

zespołu klasowego. 

c) Praca w zespołach wychowawczych. 

d) Kompleksowe wsparcie dla wychowawców, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane 

efekty wychowawcze. 

e) Funkcjonowanie klas i poszczególnych uczniów w sferze wychowawczej oraz lepsza współpraca 

wychowawcy z uczniami i rodzicami oraz z zespołem uczących nauczycieli. 

f) Sprzyjające środowisko szkolne i rola wychowawcza w odniesieniu do ucznia. 

g) Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów oraz z zasadami planowania  

i monitorowania oddziaływań wychowawczych. 

h) Kompetencje komunikacyjne nauczycieli. 

i) Koncepcja pedagogiczna oddziaływania na zespół klasowy, służąca indywidualnemu rozwojowi 

uczniów z naciskiem na samodyscyplinę i wychowanie do wysiłku. 
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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. 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: szkoleniowcy - eksperci - 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 szkołach/przedszkolach: 

CZĘŚĆ 5 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Adresaci: 

1) Przedszkole Miejskie w Chocianowie, ul. Wesoła 14, 59-140 Chocianów, 

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Przedszkole, ul. Szkolna 12, 59-160 Radwanice,  

3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 12, 59-160 

Radwanice,  

4) Publiczne Przedszkolne nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków,  

5) Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Efektywny system pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie  

z uczniami, którzy posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego.  

b) Indywidualne potrzeby uczniów, umiejętność zespołowego planowania pracy, w tym 

konstruowania IPET.  

c) Praca z dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego.  

d) Planowanie pracy i realizacja zadań oraz monitorowanie efektywności działań w odniesieniu do 

strefy najbliższego rozwoju.  

e) Metody i formy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nowoczesne metody  

i formy pracy z dziećmi ze SPE, np.: Metoda behawioralna, Metoda Makaton. Edukacja przez ruch. 

Pedagogika zabawy.  

f) Kompetencje komunikacyjne - jak rozmawiać z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych?  

g) Integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i specjalistów oraz partnerów szkoły wokół działań 

służących zapewnieniu optymalnego rozwoju i efektywności codziennej pracy.  

 

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. 
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CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szkoleniowcy - eksperci - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - 

bezpieczny 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 szkołach/przedszkolach: 

CZĘŚĆ 6 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny 

Internet:  

Adresaci: 

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach, ul. 11-tego Lutego 18, 59-100 Polkowice,  

2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach, ul. Lipowa 11, 59-100 Polkowice,  

3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Znajomość Technologii Informacyjnej i Komputerowej.  

b) Zasady korzystania z zasobów Internetu.  

c) Sprzęt multimedialny i możliwości wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży.  

d) Efektywne korzystanie z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna 

realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

e) Możliwości i zasady korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych (prawa 

autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści).  

f) Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych.  

g) Tworzenie stron internetowych, obsługa programów graficznych oraz wykorzystanie sprzętu 

multimedialnego (głównie tablicy interaktywnej) podczas zajęć edukacyjnych. 

 

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: szkoleniowcy - eksperci - 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 szkołach/przedszkolach:  

CZĘŚĆ 7 - szkoleniowcy - eksperci - oferta: Nauczyciel 45+:  

Adresaci:  

1) Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach, ul. Kolejowa 14, 59-100 Polkowice,  

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a 59-170 Przemków,  

3) Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 59-170 Przemków,  

4) Przedszkole Miejskie nr 2 w Przemkowie, , ul. Szkolna 5, 59-170 Przemków,  
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5) Gimnazjum w Grębocicach, ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Dokształcanie i doskonalenie się nauczycieli w wieku 45+.  

b) Pozycja na rynku pracy.  

c) Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej.  

d) Radzenie sobie ze stresem - zasady i techniki.  

e) Emisja głosu.  

f) Komunikacja interpersonalna.  

g) Korzystanie w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeń nauczycieli 45+ 

poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego.  

h) Umiejętność posługiwania się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do 

tworzenia prezentacji multimedialnych.  

i) Umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu oraz programów komputerowych.  

j) Kondycja psychofizyczna nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego. 

Pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, 

komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem.  

k) Ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem.  

 

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 szkołach/przedszkolach:  

CZĘŚĆ 8 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?:  

Adresaci:  

1) Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, Szklary Dolne 48, 59- 140 Chocianów,  

2) Zespół Szkół w Chocianowie - Technikum, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów,  

3) Zespół Szkół w Chocianowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania szkoły.  

b) Tworzenie projektu ewaluacyjnego.  

c) Tworzenie narzędzi diagnostycznych do wykorzystania w procesie ewaluacji.  

d) Planowanie rozwoju szkoły na podstawie wyników ewaluacji.  
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e) Tworzenie projektów ewaluacyjnych oraz prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zweryfikowanie 

przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja 

wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły.  

f) Wymagania stawiane szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju 

szkoły kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej. Poznanie  

i wypracowanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu 

ewaluacyjnego.  

 

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 szkołach/przedszkolach:  

CZĘŚĆ 9 - szkoleniowiec - ekspert - oferta: Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora:  

Adresat:  

1) Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice. 

  

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Aspekty zarządzania placówką oświatową.  

b) Kompetencje dyrektora i rady pedagogicznej.  

c) Dokumentacja rady pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora.  

d) Kompetencje interpersonalne.  

e) Wsparcie w zakresie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy na temat zarządzania 

przedszkolem z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów Unii Europejskiej.  

f) Wzmocnienie grona pedagogicznego, ujednolicenie pracy zespołów. Wsparcie w obszarze 

zarządzania ludźmi, zespołem, swoim czasem i wizerunkiem placówki.  

 

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. 
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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: 

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.  

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Ocena pracy pracowników.  

b) Interpretacja prawa oświatowego.  

c) Pozafinansowe motywowanie pracowników.  

d) Coaching  

e) Zamówienia publiczne. 

 f) Trudny klient (uczeń, rodzic).  

 

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. Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Coaching. 

b) Zarządzanie czasem.  

c) Technologie informacyjne w pracy zespołów.  

d) Kierowanie pracą w zespole.  

e) Komunikacja interpersonalna.  

 

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. 
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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.  

 

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Kompetencje interpersonalne - skuteczna komunikacja.  

b) Formy i metody współpracy szkoły z rodziną.  

c) Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodzica, poprzez aktywne formy pracy.  

 

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:  

CZĘŚĆ 13 - szkoleniowiec - ekspert - temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? dla Sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych.  

Z uwzględnieniem zagadnień:  

a) Motywacja ucznia do pracy indywidualnej ( słabego i zdolnego).  

b) Rozwijanie twórczego myślenia uczniów.  

c) Efekty nauczania i uczenia się (osiągnięcie wyższych wyników dydaktycznych).  

d) Nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się.  

e) Dobór metod i form pracy podczas lekcji, atrakcyjność zajęć.  

 

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. 

 


