
 
Puławy, dnia 15.08.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12.2/NK/08/2017  

 

na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje nauczycieli wszystkich 

przedmiotów zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach projektu 

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje  Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 

Zamawiając 

 

Nazwa zamawiającego: Biuro Przygotowywania Projektów i Zarzadzania Funduszami UE  

                                       Dariusz Osiak  

Adres zamawiającego: Gołąb, ul. Puławska 63, 24-100 Puławy  

Numer telefonu/faksu: (+48) 608 344 020 

Adres poczty elektronicznej: dosiak1@wp.pl 

Adres strony internetowej: www.biuroprojektow.pulawy.pl   

 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

efektywności, jawności i przejrzystości. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro. 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

Przedmiot zamówienia 

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „NAUKA 

KLUCZEM DO SUKCESU” realizowanego przez Gminę Puławy  w partnerstwie z Biurem 

Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje  Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 

Usługa obejmie przeprowadzenie dla każdej z 5 szkół podstawowych objętych projektem 2 szkoleń 32 

godzinnych. 

5 szkół x 2 szkolenia x 32 h x 2 lata= 640 h 

Szkolenia składać się będą z kilku wybranych z następujących modułów:  

Nauka programowania w szkole- 24h,  

Tworzenie gier z uczniami – 8h,  

Wykorzystanie Minecraft w nauczaniu – 8h, 

Praca z robotami w szkole - 16h,  

Elektronika w edukacji (np.. Arduino, RasberyPi) - 8h,  

Modelowanie i druk 3d w szkole - 16h,  

Umiejętności cyfrowe nauczyciela - tworzenia prezentacji multimedialnych (Sway, Adobe, Prezi, 

Infografiki),  obróbka cyfrowa audio-wideo wizualizacji - 16h 

Umiejętności cyfrowe nauczyciela - wyszukiwanie informacji w sieci, poszanowanie praw autorskich, 

wyszukiwanie legalnych i bezpłatnych treści multimedialnych w sieci - 8h,  



Umiejętności cyfrowe nauczyciela – bezpieczeństwo danych w sieci - 8h,  

Umiejętności cyfrowe nauczyciela - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie (media 

społecznościowe, cyberprzemoc, problematyka gier komputerowych, szkodliwe treści, zespół 

uzależnień od internetu, pornografia, profilaktyka dot. zagrożeń) - 8h,  

Tablica interaktywna – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela (obsługa tablicy, obsługa 

dedykowanego oprogramowania do tablicy, prezentacja możliwości bezpłatnych narzędzi do tworzenia 

ćwiczeń interaktywnych) - 8h,  

Narzędzia informatyczne wspierające pracę nauczyciela (przegląd narzędzi i serwisów dostępnych 

online) - 8h, 

Zasady organizowania i przeprowadzania pracy projektowej z wykorzystaniem metody webquest -8h, 

Współpraca w chmurze internetowej (cloud computing) – 8h, 

Urządzenia mobilne w edukacji – 8h.  

 

Zamawiający zapewni: 

- salę szkoleniowa z dostępem do Internetu dla uczestników szkolenia. 

- wystarczającą do prowadzenia szkoleń liczbę komputerów 

- nieodpłatnie materiały szkoleniowe (długopis, teczkę, notatnik ), zostaną przekazane uczestnikom 

szkolenia w momencie rozpoczęcia zajęć. 

-catering  - kruche ciastka, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda ( uzupełniane w trakcie 

szkolenia). 

- egzamin zakończony certyfikatem potwierdzający posiadane kwalifikacje i kompetencje 

Wykonawca zapewni: 

- wykładowców posiadających adekwatne kwalifikacje i umiejętności  do zakresu programowych 

prowadzonych przez nich szkoleń,  

- listy obecności uczestników ( podpisywane przez uczestników); 

- listy odbioru materiałów szkoleniowych ( tj. opracowań własnych wykładowców, pendrive – 

podpisane przez uczestników); 

- listy odbioru certyfikatów ( podpisywane przez uczestników); 

- dziennik zawierającego terminy i godziny oraz zakresy merytoryczne poszczególnych zajęć; 

- protokoły podsumowujące realizację i potwierdzające wykonanie przedmiotu zadania ( po 

zakończeniu szkolenia ). 

 

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 30.09.2019 r. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz 

podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT). 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy. 

Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

zostanie odrzucona. 

Termin związania ofertą 30 dni.  

 

Kryterium oceny ofert 

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za 

najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem drogą elektroniczną. 

 

Termin, miejsce i forma składania ofert 

Dopuszcza się złożenie oferty: 



- w formie pisemnej na adres: Biuro projektu „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”  ul. Zielona 19 

, 24-100 Puławy 

w terminie do 25.08.2017 r. do godz. 12:00 w tytule wpisując  

„Oferta- na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje nauczycieli 

wszystkich przedmiotów zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu w ramach 

projektu „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje  Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wymogach 

Załącznik nr 4- oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 5- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób prowadzących szkolenie 

 

 

 

 

 

 

 


