Ciechanowiec , dnia 1 lipca 2021 r.
WYCENA USŁUGI
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
w projekcie:
„Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery”
1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCEGO
Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15a
18-200 Wysokie Mazowieckie
Realizator
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH w Ciechanowcu - Liceum
Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu
2. CEL SZACOWANIA
Szacowanie wartości zamówienia było przeprowadzane w celu sprawdzenia czy wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto od której jest uzależniony obowiązek
stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 2019
ze zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu
szkoleń dla nauczycieli. Przedmiot zamówienia stanowi część zadań projektu
realizowanego przez Zamawiającego. Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 5- szkolenia dla nauczycieli z LO w Ciechanowcu.
W ramach zad. realizowane będą następujące szkolenia doskonalące dla nauczycieli:
1)
Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy- 5 gr x 30 godz. dla 40 naucz. Plan
ramowy:
Kompetencje kluczowe i opis założonych osiągnięć ucznia
Sposoby osiągania celów dydaktycznych
Metody i formy nauczania
Środki dydaktyczne
Ewaluacja.
2)
Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli
matematyki i przedmiotów przyrodniczych) – l gr x 40 godz. dla 10 naucz.
Plan ramowy:
Funkcje eksperymentu w nauczaniu
Sposoby rozwijania samodzielności, zdolności i twórczego myślenia w edukacji
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Projektowanie scenariuszy zajęć -Metody pracy

3)
Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 2 gr x 20 godz. dla 20 naucz.
Plan ramowy:
aspekty prawne diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
rozpoznawania potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się
rozpoznawania potrzeb w zakresie zaburzeń zachowania
planowanie wsparcia dla uczniów.
4)
Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i rozwojowymi 2gr x 20 godz. dla 16 naucz.
Plan ramowy:
Charakterystyka ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -Metody współpracy z
rodzicami
-podstawy pedagogiki specjalnej
-elementy metod behawioralno-poznawczych
5)
Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych - 4 gr x 40 godz. dla 32
naucz.
Plan ramowy:
nowe narzędzia cyfrowe w edukacji
niekonwencjonalne metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
planowanie zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
6)
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów
dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały
dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN- l gr x 20 godz. dla 8 naucz.
Plan ramowy:
skuteczne metody dobierania e-podręczników i e-zasobów
formy pracy z wykorzystaniem e -materiałów
motywowanie uczniów do wykorzystywania dostępnych e-materiałów dydaktycznych.
Nauczyciele będą wykorzystywać e-podręczniki i e-zasoby na zajęciach w projekcie, tj.
scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do kształcenia nauk przyr. metodą eksperymentu.
7)

Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli - 4 gr x 20 godz. dla 32 naucz.

Plan ramowy:
kształtowanie poprawnych relacji wychowawca-uczeń
współpraca z rodzicami
efektywne lekcje wychowawcze
trening umiejętności wychowawczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników
poszczególnych zajęć szkoleniowych. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby
uczestników Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, aby szkolenia były przeprowadzone na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiającego programów szkolenia (szkolenia dla nauczycieli).
5. Zamawiający zastrzega, że osoby prowadzące muszą posiadać wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu poszczególnych zajęć edukacyjnych i szkoleniowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Za godzinę zajęć Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną tj. 45 minut.
9. Zakres wyceny winien obejmować:
a) Przygotowanie programów szkoleń,
b) Szkolenia;
c) Zapewnienie ćwiczeń lub materiałów pomocniczych uczestnikom szkolenia w języku
polskim;
d) Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów
szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do
zrealizowania szkolenia);
e) Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do zabezpieczenia szkolenia;
f) Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika
szkolenia.
g) Prowadzenie list obecności.
h) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i
końcowych.
4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie od dnia podpisania
umowy do 30.06.2022r, zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu.
1. Miejsce realiz1acji zamówienia: LO w Ciechanowcu. W przypadku trwania stanu
epidemii dopuszcza się realizację szkoleń zdalnie.
2. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe zrealizowane zostały w salach
zapewnionych przez Zamawiającego, mieszczących się na terenie szkół biorących udział w
projekcie.
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCENY
1. Wyceny należy składać w siedzibie: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec.
lub przesyłać na adres e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
do dnia 12 lipca 2021 r., do godz. 12.00.
6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wycena jest składana w celu rozeznania rynku i
oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na nią, nie stanowi oferty w rozumieniu
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie wiąże stron.
7. OSOBA DO KONTAKTU:
Łukasz Godlewski tel. 510-448-615
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz wyceny

