Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wałbrzych 28.10.2014r.

8/ZK/SORE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, o której mowa w „Zasadach
finasowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 09.09.2014
w ramach projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania
szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych” POKL.03.05.00-00-016/13
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu: Programy
kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli
I. Zamawiający:
Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski
ul. Grota Roweckiego 3/6, 58-309 Wałbrzych
Mail do kontaktu: aleksandra.nykiel@bras-edukacja.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
CPV: 80000000-4- usługi edukacyjne i szkoleniowe
CPV: 80500000-9- usługi szkoleniowe
CPV: 80521000-2 – usługi opracowania programów szkoleniowych

Przedmiotem zamówienia jest:


Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń wraz z programem szkoleniowym
oraz konsultacji przez ekspertów zewnętrznych w ramach Rocznych Planów
Wspomagania szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym zapytaniem jest:


PARTNER:

przygotowania i przeprowadzenia przez ekspertów zewnętrznych szkoleń wraz
z programem szkoleniowym oraz konsultacji w ramach Rocznych Planów
Wspomagania szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie realizowanym na terenie
Projekt
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”
Biuro projektu: BRAS Robert Jaworski
ul. Beethovena 10, pok. 102, 58-300 Wałbrzych
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powiatu m. Wałbrzych w ramach 24 ofert doskonalenia zaproponowanych przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w okresie od podpisania umowy (przewidywany termin
rozpoczęcia to 13.11.2014 r. do maksymalnie 15.06.2015 r.)


liczba uczestników szkoleń/konsultacji na jednym spotkaniu – od 5 do 20 w zależności
od placówki,



łączna planowana liczba konsultacji- 253 godziny dydaktyczne, szkoleń – 250 godzin
dydaktycznych

W przypadku niektórych placówek podane są wstępne terminy wsparcia. Zamawiający
zastrzega możliwość zmiany dat. Co do zasady Wykonawca nie ma możliwości ich zmiany,
jednak na wniosek Wykonawcy w wyjątkowych sytuacjach i za zgoda Zamawiającego
mogą nastąpić niewielkie zmiany.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część 1. Szkolenia w Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu w ramach ofert doskonalenia
„Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” oraz „Wspieranie pracy wychowawców klas –
bezpieczna szkoła” (3 x 5 godzin dydaktycznych):
- szkolenie 1: warsztaty dla nauczycieli dot. technik uczenia się i metod
zapamiętywania w dniu 27.11.2014r. (wiedza na temat współczesnych badań mózgu w
kontekście stylów uczenia się, technik uczenia się)
- szkolenie 2: Trening zastępowania agresji – agresja wśród młodzieży (brak środków
zaradczych, nieskuteczny system kar, jak sobie z tym radzić) w dniu 12.02.2015r.
- szkolenie 3: Warsztaty dla nauczycieli dot. mapy talentów, mapy klasy/szkoły,
zagadnienia, czy jest talent – ścieżki indywidualnego rozwoju 26.02.2015
Część 2. Szkolenia w Przedszkolu Niepublicznym „Jedyneczka” w Wałbrzychu w ramach
oferty doskonalenia „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (3 x 5
godzin dydaktycznych):
- szkolenie 1: Warsztat dla nauczycieli z metod terapeutycznych - Metoda BONDepard, czyli dobrego startu
-szkolenie 2: Warsztat dla nauczycieli z metod terapeutycznych - Metoda ruchu
rozwijającego Weroniki Sherbone - zajęcia stymulująco- terapeutyczne nauka
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Projekt
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych”
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aktywnego i twórczego życia poprzez poznawanie samego siebie
-szkolenie 3: Warsztat dla nauczycieli z metod terapeutycznych - Metoda leczniczo pedagogiczna Janiny Margulskiej cel uspokojenie nadmiernie pobudzonej psychiki
dziecka
Część 3. Szkolenia i konsultacje w Przedszkolu Niepublicznym „Bajka” w ramach oferty
doskonalenia „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną” (szkolenia: 6 x 5 godzin
dydaktycznych, konsultacje: 42 godziny dydaktyczne):
- szkolenie 1 i 2: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia
ewaluacji (poruszane zagadnienia - jak zaplanować ewaluację, które obszary pracy
przedszkola badać , jak sformułować cel badawczy, czym są pytania kluczowe i kryteria
ewaluacji, Jak dobrać narzędzia badawcze i źródła, co powinno znaleźć się w raporcie)
-szkolenie 3: Szkolenie dla nauczycieli nt. – Ewaluacja wewnętrzna przy pomocy profilu
przedszkola (poruszane zagadnienia - czemu służy ewaluacja wewnętrzna, w jaki
sposób można diagnozować mocne i słabe strony przedszkola, jak przeprowadzić profil
przedszkola, jak można wykorzystać diagnozę do planowania rozwoju placówki)
-Szkolenie 4 i 5: Szkolenie dla nauczycieli - Autoewaluacja i planowanie (poruszane
zagadnienie - autoewaluacja pracy przedszkola, jak przeprowadzić autoewaluację
pracy przedszkola, jak w radzie pedagogicznej zaplanować rozwój przedszkola
wykorzystując autoewaluację)
-Szkolenie 6: Warsztat dla nauczycieli - Samoocena i ocena pracy nauczyciela
-Konsultacje 1: Konsultacje indywidulane dla nauczycieli z zakresu samooceny i oceny
pracy nauczyciela 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 2: Konsultacje indywidualne i grupowe na temat istoty różnicy - różnica
pomiędzy ewaluacją wewnętrzną a zewnętrzną 8 godzin dydaktycznych
-konsultacje 3: Konsultacje grupowe tematyczne -Jak wykorzystać wynik z ewaluacji
wewnętrznej przy ewaluacji zewnętrznej 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 4: konsultacje indywidulane lub grupowe do wykorzystania przez
placówkę od października 2014 do maja 2015 –tematyka uzależniona od potrzeb
bieżących nauczycieli w ramach oferty doskonalenia (26 godzin dydaktycznych)
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Część 4. Szkolenia i konsultacje w Przedszkolu Niepublicznym „Sobięcinek” w ramach
oferty doskonalenia „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną” (szkolenia: 6 x 5
godzin dydaktycznych, konsultacje: 42 godziny dydaktyczne):
- szkolenie 1 i 2: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia
ewaluacji (poruszane zagadnienia - jak zaplanować ewaluację, które obszary pracy
przedszkola badać , jak sformułować cel badawczy, czym są pytania kluczowe i kryteria
ewaluacji, Jak dobrać narzędzia badawcze i źródła, co powinno znaleźć się w raporcie)
-szkolenie 3: Szkolenie dla nauczycieli nt. – Ewaluacja wewnętrzna przy pomocy profilu
przedszkola (poruszane zagadnienia - czemu służy ewaluacja wewnętrzna, w jaki
sposób można diagnozować mocne i słabe strony przedszkola, jak przeprowadzić profil
przedszkola, jak można wykorzystać diagnozę do planowania rozwoju placówki)
-Szkolenie 4 i 5: Szkolenie dla nauczycieli - Autoewaluacja i planowanie (poruszane
zagadnienie - autoewaluacja pracy przedszkola, jak przeprowadzić autoewaluację
pracy przedszkola, jak w radzie pedagogicznej zaplanować rozwój przedszkola
wykorzystując autoewaluację)
-Szkolenie 6: Warsztat dla nauczycieli - Samoocena i ocena pracy nauczyciela
-Konsultacje 1: Konsultacje indywidulane dla nauczycieli z zakresu samooceny i oceny
pracy nauczyciela 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 2: Konsultacje indywidualne i grupowe na temat istoty różnicy - różnica
pomiędzy ewaluacją wewnętrzną a zewnętrzną 8 godzin dydaktycznych
-konsultacje 3: Konsultacje grupowe tematyczne -Jak wykorzystać wynik z ewaluacji
wewnętrznej przy ewaluacji zewnętrznej 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 4: konsultacje indywidulane lub grupowe do wykorzystania przez
placówkę od października 2014 do maja 2015 –tematyka uzależniona od potrzeb
bieżących nauczycieli w ramach oferty doskonalenia (26 godzin dydaktycznych)
Część 5. Szkolenia i konsultacje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu w
ramach oferty doskonalenia „Nauczyciel 45+” (szkolenia: 6 x 5 godzin dydaktycznych,
konsultacje: 30 godzin dydaktycznych):
- szkolenie 1: Podstawowe szkolenie z tablic interaktywnych pt. Tablica interaktywna w
pigułce” – szkolenie podstawowe, prezentujące wszystkie funkcje tablicy interaktywnej i
zasoby dostępne bezpłatne w Internecie. Cel – poznanie kluczowych funkcji
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zainstalowanej tablicy interaktywnej.
-szkolenie 2: Szkolenie pt. „Mistrz tablicy interaktywnej” – samodzielne tworzenie
zasobów edukacyjnych i używanie ich podczas zajęć
-szkolenie 3 i 4: Szkolenie pt. Własna strona internetowa – czyli jak zrobić szkolną stronę
internetową – uczestnicy wdrażają w pełni funkcjonalną oraz działającą stronę
internetową przy okazji instalowania i obsługi bezpłatnego programu CMS WordPress.
-szkolenie 5: Szkolenie z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w pracy
nauczyciela i szkoły – poznanie działania programu, zasady wprowadzania i formatowania
danych, poznanie możliwości programu – narzędzia, szablony, nabycie umiejętności
posługiwania się programem w zakresie popularnych funkcji, tworzenie szablonów
-szkolenie 6: Szkolenie dla nauczycieli - z podstaw obsługi e-dziennika
-konsultacje 1: konsultacje grupowe tematyczne dla nauczycieli z wykorzystania tablic
interaktywnych w pracy nauczyciela 10 godzin dydaktycznych
-konsultacje 2: konsultacje grupowe tematyczne dla nauczycieli z wykorzystania z
worzenia strony internetowej 5 godzin dydaktycznych
Konsultacje 3: konsultacje grupowe tematyczne dla nauczycieli z wykorzystania arkusza
kalkulacyjnego 10 godzin dydaktycznych
Konsultacje 4: konsultacje grupowe tematyczne z podstaw e-dziennika 5 godzin
dydaktycznych
Część 6. Szkolenia i konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu w ramach
ofert doskonalenia „Techniki motywacji i metody motywujące do nauki” oraz
„Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet” (szkolenia: 2 x 5
godzin dydaktycznych, konsultacje: 10 godzin dydaktycznych)
- szkolenie 1 i 2: Poznanie nowych metod nauczania przy wykorzystaniu najnowszych
możliwości technologicznych - tablica interaktywna, internet, prezentacje multimedialne
-konsultacje 1: konsultacje grupowe tematyczne z wykorzystania tablicy interaktywnej
jako narzędzia podnoszącego atrakcyjność zajęć lekcyjnych 10 godzin dydaktycznych
Część 7. Szkolenia i konsultacje w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu w
ramach oferty doskonalenia „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” (szkolenia:
6 x 5 godzin dydaktycznych, konsultacje: 42 godziny dydaktyczne)
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-szkolenie 1: Szkolenie dla nauczycieli - Dynamika grupy - w jaki sposób rozumieć zespół
klasowy jako całościowy, niezależny system, Role klasowe wg M.Belbina, Role
uczniowskie- motywacyjne wyzwanie dla nauczyciela, Diagnozowanie dynamiki klasowej,
Grupa - wróg czy sojusznik- motywowanie uczniów- praca metodami psychologicznymi,
Jak wpływać na to co się dzieje w klasie, Projektowanie pracy grupy - zasady doboru
składników zespołu i sposoby zarządzania pracą grup zadaniowych, ćwiczeni integracyjne
jako narzędzia budowania zespołu.
-szkolenie 2: Szkolenie dla nauczycieli - Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniowskiej:
co to jest konflikt - konflikt zły i dobry, Szkolne gry uczniów - przyczyny - konwencja analizy
transakcyjnej, Bariery komunikacyjne w relacji uczeń - nauczyciel, Konflikt a emocje
nauczyciela i ucznia, Rozwiązywanie konfliktów - krótkie techniki asertywne, studium
przypadków - propozycje uczestników – dyskusja
-szkolenie 3: Integracja klasy a etapy rozwoju grupy - a działania wychowawcy ku integracji
- faza orientacji, faza integracji, faza samorealizacji
-szkolenie 4: Wykluczenie rówieśnicze w klasie szkolnej - jak pomóc uczniowi
odrzuconemu przez grupę: znaczenie relacji rówieśniczych dla dobrostanu emocjonalnego
dziecka, dynamika i procesy w klasie szkolnej a odrzucenie rówieśnicze, typy dzieci
odrzuconych przez grupę, przyczyny odrzucenia/ wykluczenia związane ze środowiskiem
szkolnym, profilaktyka odrzucenia rówieśniczego - techniki pracy z klasą, Co mogę zrobić
jako nauczyciel-Działania poprawiające sytuację dziecka wykluczonego z klasy szkolnej.
-szkolenie 5: Trening komunikowania się - czym jest przekaz werbalny- niewerbalny nauka
rozpoznawania, dystans, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, Komunikacja w
zespole, Informacja zwrotna, Ćwiczenia praktyczne.
-szkolenie 6: Trening kreatywności - techniki pobudzania i ćwiczenia z zakresu twórczego
myślenia
-konsultacje 1: Konsultacje grupowe tematyczne dla nauczycieli -2 zespoły nauczycielskie
- klasy 0-3 oraz 4-6 zakres tematyczny: rozwój zainteresowań u dzieci, pozycja społeczna
dziecka w grupie, uspołecznienie dziecka - kontakty rówieśnicze, znaczenie grupy
rówieśniczej dla dziecka, koleżeństwo i przyjaźń, konflikt dzieci z rówieśnikami, konflikt
dzieci z nauczycielami, konflikt dzieci z rodzicami, rola osób znaczących i autorytetów,
kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica, bunt okresu dojrzewania i jego funkcje, zagrożenie
dla dzieci i młodzieży - agresja, przemoc, uzależnienie, grupy nieformalne, adaptacja
uczniów w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, ambicje i aspiracje uczniów. 16 godzin
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dydaktycznych
-konsultacje 2: Rola rodzica w motywowaniu dziecka do pracy oraz rozpoznawaniu jego
uzdolnień, Jak przygotować dziecko do nauki w klasie IV szkoły podstawowej, Jak
przygotować dziecko do nauki w Gimnazjum (2 x 5 godzin dydaktycznych)
-konsultacje 3: Komunikacja w grupie - informacja zwrotna w grupie rówieśniczej,
Warsztaty antydyskryminacyjne - przemoc w grupie rówieśniczej, Warsztaty z
umiejętności kreatywnego myślenia. 8 godzin dydaktycznych
Część 8. Szkolenia i konsultacje w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu w ramach
oferty doskonalenia „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz oferta
edukacyjna drogą do prawidłowej realizacji podstawy programowej” (szkolenia 6 x 5
godzin dydaktycznych, konsultacje 42 godziny dydaktyczne)
-szkolenie 1 i 2: Szkolenie dotyczące różnych czynników warunkujących efekty kształcenia
sposobów ich analizy i wykorzystania ich przy wyznaczaniu kierunków pracy - sposoby
podnoszenia efektów kształcenia - 2 grupy nauczycieli - przedmioty humanistyczne i
przedmioty ścisłe
-szkolenie 3 i 4: Szkolenie na temat koncepcji EWD i możliwości wykorzystania analizy
EWD przy podejmowaniu/ planowaniu działań mających na celu podniesienie jakości
pracy szkoły - 2 grupy nauczycieli - przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe
-szkolenie 5: Szkolenie metodyczne poszerzające warsztat pracy nauczycieli o innowacyjne
metody nauczania
-szkolenie 6: Warsztat dla nauczycieli - wypracowanie wewnętrznych narzędzi i procedur
do analizowania/planowania oferty edukacyjnej oraz monitorowania realizacji podstawy
programowej
-konsultacje 1: Konsultacje grupowe tematyczne - Praktyczne ćwiczenia dotyczące
wykorzystania kalkulatorów EWD Plus - dwie grupy nauczycieli - przedmioty
humanistyczne i przedmioty ścisłe 12 godzin dydaktycznych
-konsultacje 2: Konsultacje grupowe tematyczne - Ćwiczenia z EXELEM- analiza wyników z
matur - dwie grupy nauczycieli - przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe 8 godzin
dydaktycznych
-konsultacje 3: Konsultacje grupowe dla nauczycieli zespołu analiza efektywności
kształcenia dotyczące przygotowania i interpretacji analiz zbiorczych oraz formułowania
wniosków dotyczących podnoszenia jakości pracy szkoły 6 godzin
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dydaktycznych
-konsultacje 4: Konsultacje grupowe dla nauczycieli - przygotowanie przez każdego
nauczyciela przedmiotów maturalnych analiz swoich uczniów 2 godziny dydaktyczne
-konsultacje 5: Konsultacje grupowe dla nauczycieli - wymiana doświadczeń i wzajemne
uczenie się - dwie grupy nauczycieli - przedmioty humanistyczne i przedmioty ścisłe 6
godzin dydaktycznych
-konsultacje 6: Konsultacje indywidulane dla dyrektora i zastępcy dyrektora 4 godziny
dydaktyczne
-konsultacje 7: Konsultacje indywidualne dla nauczycieli - doradztwo merytoryczne 4
godziny dydaktyczne

Część 9. Konsultacje w Przedszkolu Niepublicznym „Stokrotka” w Wałbrzychu w ramach
oferty doskonalenia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 15 godzin
dydaktycznych
-konsultacje 1: konsultacje grupowe tematyczne- dot. pracy wyrównawczej oraz
gimnastyki korekcyjnej z dzieckiem 15 godzin dydaktycznych
Część 10. Szkolenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu w ramach oferty
doskonalenia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 2x 5 godzin
dydaktycznych
- szkolenie 1: Warsztat: współdziałania/współpraca nauczycieli służąca wyrównywaniu
szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Część 11. Szkolenia i konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu w ramach
oferty doskonalenia „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” (szkolenia: 5x 5
godzin dydaktycznych, konsultacje 15 godzin dydaktycznych)
-szkolenie 1: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia ewaluacji
(poruszane zagadnienia - jak zaplanować ewaluację, które obszary pracy gimnazjum
badać, jak sformułować cel badawczy, czym są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji, Jak
dobrać narzędzia badawcze i źródła, co powinno znaleźć się w raporcie)
-szkolenie 2: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna przy pomocy profilu
gimnazjum (poruszane zagadnienia - czemu służy ewaluacja wewnętrzna, w jaki sposób
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można diagnozować mocne i słabe strony gimnazjum, jak przeprowadzić profil gimnazjum,
jak można wykorzystać diagnozę do planowania rozwoju placówki)
-szkolenie 3 i 4: Szkolenie dla nauczycieli - Autoewaluacja i planowanie (poruszanie
zagadnienia - autoewaluacja pracy gimnazjum, jak przeprowadzić autoewaluację pracy
gimnazjum, jak w radzie pedagogicznej zaplanować rozwój gimnazjum wykorzystując
autoewaluację)
-szkolenie 5: Warsztat dla nauczycieli - Samoocena i ocena pracy nauczyciela
-konsultacje 1: Konsultacje indywidulane dla nauczycieli z zakresu samooceny i oceny
pracy nauczyciela 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 2: Konsultacje indywidualne i grupowe na temat istoty różnicy - różnica
pomiędzy ewaluacją wewnętrzną a zewnętrzną 8 godzin dydaktycznych
-konsultacje 3: Konsultacje grupowe tematyczne -Jak wykorzystać wynik z ewaluacji
wewnętrznej przy ewaluacji zewnętrznej 3 godziny dydaktyczne
Część 12. Szkolenia i konsultacje w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Wałbrzychu w
ramach oferty doskonalenia „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” (szkolenia: 5x
5 godzin dydaktycznych, konsultacje 15 godzin dydaktycznych)
-szkolenie 1: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna - narzędzia ewaluacji
(poruszane zagadnienia - jak zaplanować ewaluację, które obszary pracy przedszkola
badać, jak sformułować cel badawczy, czym są pytania kluczowe i kryteria ewaluacji, Jak
dobrać narzędzia badawcze i źródła, co powinno znaleźć się w raporcie)
-szkolenie 2: Szkolenie dla nauczycieli nt. - Ewaluacja wewnętrzna przy pomocy profilu
przedszkola (poruszane zagadnienia - czemu służy ewaluacja wewnętrzna, w jaki sposób
można diagnozować mocne i słabe strony przedszkola, jak przeprowadzić profil
przedszkola, jak można wykorzystać diagnozę do planowania rozwoju placówki)
-szkolenie 3 i 4: Szkolenie dla nauczycieli - Autoewaluacja i planowanie (poruszanie
zagadnienia - autoewaluacja pracy przedszkola, jak przeprowadzić autoewaluację pracy
przedszkola, jak w radzie pedagogicznej zaplanować rozwój przedszkola wykorzystując
autoewaluację)
-szkolenie 5: Warsztat dla nauczycieli - Samoocena i ocena pracy nauczyciela
-konsultacje 1: Konsultacje indywidulane dla nauczycieli z zakresu samooceny i oceny
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pracy nauczyciela 4 godziny dydaktyczne
-konsultacje 2: Konsultacje indywidualne i grupowe na temat istoty różnicy - różnica
pomiędzy ewaluacją wewnętrzną a zewnętrzną 8 godzin dydaktycznych
-konsultacje 3: Konsultacje grupowe tematyczne -Jak wykorzystać wynik z ewaluacji
wewnętrznej przy ewaluacji zewnętrznej 3 godziny dydaktyczne

Z uwagi na specyfikę projektu i jego obszar realizacji, miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia będą poszczególne szkoły na terenie miasta Wałbrzych.
3. W przypadku braku terminu przy poszczególnych szkoleniach/konsultacjach, Zamawiający

ustali harmonogram spotkań przy porozumieniu z Wykonawcą.
4. Zajęcia odbywać będą się co do zasady od poniedziałku do piątku w godzinach od godz.

8:00 do 20:00 (szkolenia głównie w godzinach popołudniowych). Jednak Zamawiający
zastrzega sobie możliwość organizacji przedmiotowych spotkań w innych godzinach jak
również w soboty a w wyjątkowych sytuacjach w niedzielę.
PODSUMOWANIE:
250 godzin szkoleń, 253 godzin konsultacji grupowych/indywidualnych
Ww. wartości mogą ulec zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu).
III. Zakres wykluczenia podmiotów z udziału w ubieganiu się o niniejsze zamówienie
(zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 02.04.2014, Rozdział: III,
Podrozdział: I, Sekcja III.)
Z niniejszego zamówienia wykluczone zostają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
W celu potwierdzenia braku występowania ww. przesłanek Wykonawca załączy do oferty
oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 1)
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IV. Inne istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca.
1) Okres realizacji usługi: od momentu podpisania umowy (przewidywany termin realizacji
13.11.2014) r. do maksymalnie 15.06.2015 r.)
2) Cena - musi obejmować wszystkie koszty, włącznie z kosztami dojazdu na miejsce
szkolenia/konsultacji i ryzyka oferenta związane z wykonaniem usługi: Wykonawca musi podać
cenę jednostkową brutto za 1 godzinę dydaktyczną szkolenia wraz z napisaniem i przekazaniem
Zamawiającemu programu szkoleń oraz cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną konsultacji, którą
zamierza wykonać oraz cenę ogólną brutto za wykonanie zamówienia. Po stronie wykonawcy
należy wydrukowanie ewentualnych materiałów dla uczestników i przekazanie takiego kompletu
również Zamawiającemu, co również należy uwzględnić w cenie usługi.
3) Rozliczenie finansowe z Wykonawcą będzie odbywało się co do zasady po zakończeniu
każdego miesiąca lub po zakończeniu każdego ze szkoleń/konsultacji w danym miesiącu, dla
każdej placówki odrębnie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozliczeń wg innego
schematu. Wynagrodzenie będzie wypłacone pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego
protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o zaistniałych problemach
mogących mieć wpływ na realizacje zamówienia.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich (uczestników
szkoleń/konsultacji) za wykonywane czynności oraz ich rezultat.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli odbywających się zajęć, celem weryfikacji
zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu podpisanych przez
uczestników oraz prowadzącego list obecności oraz uzupełniania dzienników zajęć.
V. Kryteria dostępu
1.Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonywania zamówienia.
2.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usług.
3. Wykonawca prowadzi działalność od minimum 5 lat.
4. Wykonawca wykaże, że posiada min. 3 letnie doświadczenie oraz:
a) min. 300 godzinne doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi (szkolenia, kursy konferencje)
b) w tym min. 150 h pracy z nauczycielami/lkami
Prezes/Dyrektor/Właściciel reprezentujący Wykonawcę musi wykazać się ukończoną szkołą
trenerską lub szkoleniem trenerskim.
Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje (zaświadczenie,
certyfikat), doświadczenie oraz należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru).
W celu potwierdzenia ww. kryteriów Wykonawca załączy do oferty oświadczenie (wzór stanowi
załącznik nr 2) oraz wykaz usług (wzór stanowi załącznik nr 4) wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru).
Wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie osobami do wykonania zamówienia
(minimum jedna osoba w danej części), spełniających poniższe wymagania :
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Część 1-12. (dotyczy osób prowadzących – trenerów/ekspertów)
a) wykształcenie wyższe
b) Dziedzina/specjalność lub doświadczenie (min. 30 h) zgodne z tematem zajęć (np.
specjalista w dziedzinie komunikacji interpersonalnej/psycholog/socjolog/ specjalista w
dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu/nauczania programów
komputerowych)
c) min. 300 godzinne doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi (szkolenia, kursy
konferencje)
d) ukończona szkoła trenerska i/lub potwierdzone minimum 3 letnie doświadczenie w pracy
pedagoga /nauczyciela/wykładowcy/trenera
W celu potwierdzenia ww. kryteriów Wykonawca załączy do oferty wykaz osób (wzór stanowi
załącznik nr 5)
Zamawiający, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, zastrzega sobie możliwość wglądu
do dokumentacji potwierdzającej doświadczenie osób zaangażowanych przez Wykonawcę do
realizacji ww. usługi.

VI. Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100%, sposób obliczenia punktów:
Gdzie:

Pbad. C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

Cmin. – najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad. – cena oferty badanej
PC max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena”
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać/złożyć do dnia 12.11.2014 r. do godz. 12:00, na adres: Beethovena 10,
58-300 Wałbrzych, pokój nr 102
2. Oferty złożone po dacie i godzinie wskazanej w pkt. 1 będą uznane za nieważne i nie będą
poddawane ocenie.
3. Oferty należy złożyć w oryginale, wyklucza się przesłanie oferty drogą elektroniczną.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający powiadomi drogą mailową Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
oferty/unieważnieniu postępowania.
7. Zamawiający sporządzi protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy.
VII. Umowa:
Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma najwięcej punktów podczas oceny
ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą,
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który zaproponował najniższą cenę a jego cena przekracza środki jakimi dysponuje Zamawiający.
W przypadku nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą, który uzyskał największą liczbę
punktów, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę z największą liczbą punktów lub
unieważnić postępowanie.
Wykonawca podpisze umowę w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że będzie mógł dokonywać płatności tylko w przypadku posiadania
środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym, a wykonawca nie będzie rościł
praw i naliczał odsetek z tytułu przekroczenia terminów płatności.
W przypadku nienależytego (nieterminowego, niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia)
wykonywania umowy w trakcie jej realizacji Zamawiający przewiduje naliczanie kar i/lub
zerwanie umowy.
Koszty materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów, np. karteczki, markery, komputer itp.
Wykonawca zapewnia w ramach zaoferowanej ceny.
W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego
z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia
określonej w umowie.
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej.
VIII. Procedura odwoławcza:
Nie przewiduje się.
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