SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 13.04.2018 r. stawki netto i brutto za
wykonania nw. usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Zakres przedmiotu zamówienia
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI
Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie nw. cyklu warsztatów/szkoleń obejmujących:
1. KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW- warsztaty/szkolenie z kształcenia
kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy z uczniem,
uczenia przez aktywizację, metody pracy z grupą, konstruowanie scenariuszy zajęć z
wykorzystaniem metod aktywizacji uczniów, praca metodą warsztatową, nowatorskich form
rozwoju kreatywności i inicjatywności uczniów. Szkolenie ma na celu zapewnienie
podmiotowości uczniów w procesie uczenia się, pracy zespołowej uczniów i nauczycieli,
doskonalenia metod pracy nauczycieli, indywidualizacji nauczania. Łączny wymiar godzin
szkolenia/warsztatów –40 godzin x 4 grupy=160 godzin.
Grupa odbiorców:
20 nauczycieli zatrudnionych w elbląskich szkołach podstawowych tworzących 4 grupy
szkoleniowe, w tym:
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli.
2. KSZTAŁTOWANIE POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:KREATYWNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ,
PRACA W ZESPOLE)- warsztaty/szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem, pracy z
dzieckiem trudnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształtowania właściwych
postaw/umiejętności, komponent inteligencji emocjonalnej, działaniowy,
uprzedzeń,
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poglądy, stereotypy, mechanizmy kształtowania się i zmiany postaw. Łączny wymiar godzin
szkolenia/warsztatów –40 godzin x 4 grupy=160 godzin.

Grupa odbiorców:
20 nauczycieli zatrudnionych w elbląskich szkołach podstawowych tworzących 4 grupy
szkoleniowe, w tym:
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli.
3. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE- warsztaty/szkolenie z doradztwa edukacyjnozawodowego. Celem szkolenia będzie innowacja w organizowaniu wycieczek
zawodoznawczych dla uczniów, pomoc w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej
uczniów, realizacja targów edukacyjno-zawodowych, wspomaganie uczniów w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy (min.
dyskusje, gry symulacyjne, metody sytuacyjne, metoda projektu, zajęcia warsztatowe, gry).
Łączny wymiar godzin szkolenia/warsztatów –40 godzin x 4 grupy=160 godzin.
Grupa odbiorców:
20 nauczycieli zatrudnionych w elbląskich szkołach podstawowych tworzących 4 grupy
szkoleniowe, w tym:
-Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli,
-Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu: 1 grupa złożona z 5 nauczycieli.

Termin i czas realizacji przedmiotu zamówienia:
- termin rozpoczęcia: kwiecień 2018 r., zgodnie z harmonogramem szkolenia przekazanym
przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do dnia
31.01.2020 r.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: miejsce zapewnione przez Zamawiającego:
-sala uzgodniona z Dyrektorem szkoły w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu,
-sala uzgodniona z Dyrektorem szkoły w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu,
-sala uzgodniona z Dyrektorem szkoły w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu,
- sala uzgodniona z Dyrektorem szkoły w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu.
Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sal.
W celu realizacji szkolenia/warsztatów Wykonawca zapewnia :
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- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoleniową: kwalifikacje i doświadczenie trenerskie
w realizacji szkoleń/warsztatów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia;
-opracowanie programu szkolenia/warsztatów- zgodnie z wymogami postawionymi przez
Zamawiającego;
- każdemu uczestnikowi szkolenia/warsztatów certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia/warsztatów oraz materiały szkoleniowe: notes, długopis, skrypty i inne niezbędne
materiały dydaktyczne w formie papierowej i w formie elektronicznej. Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić materiały szkoleniowe po 1 zestawie dla każdego uczestnika
szkolenia/warsztatów oraz 1 zestaw do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia
odbioru przez uczestników szkolenia/warsztatów materiałów szkoleniowych. Wszystkie
dokumenty muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi
wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020 – zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym;
-prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia/warsztatów list
potwierdzających obecność uczestników szkolenia/warsztatów zawierających imiona i
nazwiska uczestników oraz ich podpisy oraz innych dokumentów zawierających plan
szkolenia/warsztatów, ilość przeprowadzonych godzin. Wszystkie dokumenty muszą być
oznaczone odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie
informacji i promocji RPOWiM 2014-2020– zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
- opracowanie i przeprowadzenie dwukrotnie ankiet ewaluacyjnych badających wzrost
kompetencji nauczycieli dwukrotnie na wstępie i na zakończenie szkolenia/warsztatów
(uwzględniających weryfikację w ramach 4 etapów: I.Zakres, II.Wzorzec, III.Ocena,
IV.Porównanie) wśród wszystkich uczestników szkolenia/warsztatów i przekazanie ich
Zamawiającemu. Wykonawca zapewnia opracowanie zbiorcze wyników ankiet, zawierające
opis wzrostu nabytych kompetencji przez każdego uczestnika. Wszystkie dokumenty muszą
być oznaczone odpowiednimi logotypami i dopiskami zgodnie z aktualnymi wytycznymi w
zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020– zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
-prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia/warsztatów i przekazania jej
Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia/warsztatów na elektronicznym nośniku danych
(pendrive lub płyta CD);
- wystawienie imiennego dokumentu potwierdzającego ukończeniu szkolenia/warsztatów zaświadczenia zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika
szkolenia/warsztatów, oraz nazwę szkolenia/warsztatów i datę wydania zaświadczenia dla
każdego uczestnika i przekazanie kopii dokumentu Zamawiającemu. Dokument powinien
informować o nabytych kompetencjach, zakresie i tematyce, jakie obejmowało
szkolenie/warsztaty. Dokument powinien posiadać odpowiednie logotypy i dopiski zgodnie z
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aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020– zgodnie z
ustaleniami z Zamawiającym;
- wystawienie rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie
szkolenia/warsztatów i uzyskanie kwalifikacji/kompetencji, zawierającego: numer, imię i
nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia/warsztatów oraz nazwę szkolenia/
warsztatów i datę wydania zaświadczenia;
-dostarczenie Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia odbioru przez uczestników
szkolenia/warsztatów
dokumentów
potwierdzających
udział
uczestników
w
szkoleniu/warsztatach w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć;
-każdorazowe
niezwłoczne
informowanie
Zamawiającego
o
przypadkach
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych lub o zwolnieniach
lekarskich, a także o przerwaniu szkolenia/warsztatów przez uczestnika szkolenia/warsztatów
w ciągu 2 dni od wystąpienia takiego zdarzenia w formie pisemnej;
- pisemne informowanie Zamawiającego o wszystkich innych zdarzeniach mogących mieć
wpływ na sposób realizacji niniejszej umowy, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty
ich wystąpienia;
- odpowiedni sprzęt gwarantujący wysoki poziom szkolenia;
- przerwy kawowe nieprzerwanie: serwis kawowy ze słodkim poczęstunkiem (kawa, herbata,
woda gazowana i niegazowana, soki owocowe, ciastka) nieprzerwanie w każdym dniu trwania
zajęć szkoleniowych;
- właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji szkolenia/warsztatów;
- właściwe oznakowanie sal, w których będzie odbywało się szkolenie/warsztaty zgodnie z
aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji RPOWiM 2014-2020– zgodnie z
ustaleniami z Zamawiającym.
Określam stawkę netto za wykonanie wyżej opisanej usługi: ……………………………………..
(słownie:……………………………………………………………………………………. ).
Określam stawkę brutto za wykonanie wyżej opisanej usługi: ……………………………………..
(słownie:……………………………………………………………………………………. ).
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……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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