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Zapytanie ofertowe

na ustugi spoteczne o wartosci od 30.000 euro do 750.000 euro

Podstawa prawna: art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMbWIENIA:

Prowadzenie zaj^c edukacyjnych dia nauczycieli w ramach projektu „OSTRO

ZWIEDZ/^ - wsparcie edukacji 15 szkof ksztatcenia ogolnego o najstabszych
wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrow Mazowiecka"

Zatwierdzono, dniaia
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07- 300 Ostrow Mazowiecka

tel. (29) 74 68 600, fax (29) 74 68 600

strona internetowa: www,gminaostrowmaz.home.pl

adres e-mail: gminaostrowmazfShome.p!

2. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje prowadzenie zaj^ edukacyinych dia nauczycieli uczqcych w szkotach

z terenu Gminy Ostrow Mazowiecka w ramach projektu „OSTRO Z WtEDZ^ - wsparcie edukacji 15 szkdl
ksztatcenia ogolnego o najstabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej gminy Ostrow
Mazowiecka".

V  Zamowienie skfada si^ z 5 cz^ki:

CzQsd 1. Szkolenie doskonalqce dIa nauczycieli „Gra biznesowa w praktyce":
- liczba uczestnikow: 15 osob;

- liczba godzin zaj^c: iqcznie 16 godzin;

- program szkolenia:

1) Co to jest gra biznesowa? Zaiety gry biznesowej.

2) Funkcjonalnosd gry i nauka przedsi^biorczosci (aspekty metodyczne).
3) Praktyczne prowadzenie zaj^c (warsztaty).
4) Badanie efektywnosci zaj^d w kontekkie prowadzenia wlasnej fiimy.

5) Rozwiazywanie problemow.

6) Podsumowanie i sprawdzian.

- metody: warsztat praktyczny,

- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzrosnie wiedza i umiej^tnoki z zakresu prowadzenia symulacji
gry biznesowej o 60%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^d) i ex-post (ostatnie 15
min. zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osi^ni^c - pordwnawcze zestawienie
punktacji,

^  - materialy szkoleniowe dIa kazdego uczestnika w wersji papierowej i elektronlcznej,
- zaswiadczenia o ukohczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiczeniu testu.

2. Szkolenie doskonal^ce dia nauczycieii: „Praktyczne zastosowanie pracy zespoiowej w szkotach"
- liczba uczestnikow: 2 grupy po 15 osob, tqcznie 30 os6b

- liczba godzin zaj^d: 20 godzin na grupQ, t^cznie 40 godzin

- program szkolenia:

1) Istota pracy zespotowej uczniow (Jak odrdznic grup^ od zespolu, Kryteria powstania zespotu, Cechy
i zaiety pracy zespoiowej, Sekrety synergii, Czynniki wplywaj^ce na sukces zespolu.

2) Jak zbudowad efektywny zespol uaniowski (Ustalanie celdw w zespole, Rodzaje celdw dotyczqce
wydajnosci, rozwoju, zachowania.)
3) Komunikacja w zespole (Rola komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji, Komunikacja
dwukierunkowa jako kluaowy czynnik porozumienia. Narz^dzia komunikaqi dwukierunkowej, Bariery

w komunikacji. Style komunikacyjne, Jak wspdipracowac i komunikowac si^ w rdznorodnym ̂ rodowisku
uczniowskim)

4) Wspdipraca w zespole w oparciu o role zespolowe.

5) Fazy formowania zespolow i dzialanta lidera na poszczegolnych etapach.
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6) Dziatania niezb^dne do zbudowania i prowadzenia efektywnego zespofu.
7) (jwiczenia gotowych scenariuszy pracy z uczniami, budowanie wtasnych scenariuszy.
- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycteii wzro^nie umiej^tnosc praktycznego stosowania metody
wspdtpracy u uczntow o min. 30%, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^c} i ex-post
{ostatnie 15 min. zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osi^ni^c - porownawcze
zestawienie punktacji

- materiaty szkoleniowe dia kazdego uczestnika w wersji papierawe} i eiektronicznej,

- zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiczeniu testu.

Cz^ic 3. Szkolenie doskonalqce dia nauczycieli z zakresu prowadzenia procesdw nauczania opartych na
nowoczesnych metodach eksperymentu

- liczba uczestnikow; 2 grupy po 10 osob, iqcznie 20 osob
- liczba godzin zaj^c: 20 godzin na grup^, Iqcznie 40 godzin
- program szkolenia: szkolenie dia matematykow i nauczycieli przedmiotow przyrodniczych z metod
prowadzenia zaj§c przy uzyciu eksperymentow
1) Nauczycielskie badanie naukowe, problem: W jakich warunkach uczniowie ucz^ sie przedmiotdw
przyrodniczych efektywniej? (przeprowadzenie uczestnikow kursu przez kolejne etapy badania
naukowego, tak, aby w efekcie stworzyli listQ warunkow efektywnej edukacji przynxlniczej.
2) Aktywizujqca strategia nauczania i uczenia siQ przedmiotow przyrodniczych (forma: prezentacja,
wyldad, artykul do poczytania)

3) Metoda eksperymentu, uczniowskie badanie naukowe, metoda laboratoryjna • o problemowym
nauczaniu przyrody, biologii, chemii i fizyki (forma: prezentacja + wykfad)
4) Mozliwosci i ograniczenia uczniowskich badaii naukowych (forma: film z wypowiedziami rdznych
nauczycieli oraz lista plusow i minusow)

5) Wykorzystanie zasobow tnternetu w planowaniu eksperymentow (prezentacja mozliwosci).
6) Lekcje pokazowe - po jednej z przyrody, fizyki, chemii i biolc^ii (forma: filmy z komentarzami) wraz ze
scenariuszami tych zaj^c (pdf)

- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzroSnie umiej^tnosc praktycznego stosowania eksperymentdw
w procesach dydaktycznych o co najmniej 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^d)
i ex-post (ostatnie 15 min. zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osiqgni^c -
porownawcze zestawienie punktacji

- materiaty szkoleniowe dia kazdego uczestnika w wersji papierowej i eiektronicznej,

- zaswiadczenia o ukoticzeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiczeniu testu.

CzqSc 4. Szkolenie doskonal^ce dia nauczydeli z zakresu programowania

- liczba uczestnikdw: 15 osob

- liczba godzin zaj^c: 16 godzin

- program szkolenia - glowne zagadnienia - przygotowanie praktyane nauczycieli do prowadzenia zaj^c
z wykorzystaniem TIK (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) dia ucznidw:

1) test ex-ante; kompetencje cyfrowe kiuczem do przyszlosci; opis technologii, minimalne standardy
dia sprzetu, przygotowanie pracowni szkolnych do zajec z TIK;

2) zapoznanie sie z budowq i specyfikacja narzedzi (kategorie, efektywnosc);
3) budowanie i programowanie robotow w praktyce na przykfadach;
4) wykorzystanie TIK w tworzeniu materialow dydaktycznych;

5) test podsumowujacy (budowa i uruchomienie robota);
• metody: cwiczenia z praktycznej obsfugi narzedzi ITC, warsztaty.
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- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzrosnie umiej^tnosc praktycznego programowania przy
wykorzystaniu TIK o co najmniej 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^c) i ex-post
(ostatnie 15 min. zaj^c) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osiqgni^d - porownawcze
zestawienie punktacji,

- dia kazdego uczestnika zajgc: materiaty szkoleniowe wwersji papierowej 1 eiektronicznej, instrukcje
programowania w wersji papierowej i eiektronicznej oraz klocki do budowy robotow,
- zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiaeniu testu.

CzQsc 5. Szkdenie doskortalqce dia nauczycieli z zakresu rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i psychofizycznych ucznidw SPEDU

- liczba uaestnikow: IS osob

• liczba godzin zajgd: 16 godzin

- metody: warsztat praktyczny doskonalqcy z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,

- program szkolenia: min. 4 godz. zajQd poswi^cone zagadnieniom zwiqzanym z indywidualizacjq pracy
z uczniem niepeinosprawnym,

1) Podj^cie praktycznych dziatan z zastosowania narz^dzi i pomocy do pracy i rozpoznawania potrzeb
SPEDU

2) Omowienie konkretnych przypadkow z jakimi majq stycznosc nauczyciele w pracy
- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzrosnie umiej^tnosci rozpoznawania potrzeb uczniow o co
najmniej 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^c) i ex-post (ostatnie IS min. zaj^c)
oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osi^ni^c - pordwnawcze zastawienie punktacji.
• materiafy szkoleniowe dia kazdego uczestnika w wersji papierowej i eiektronicznej,

- zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiczeniu testu.

Informacie dotvczace wszvstkich czeki:

Ustuga edukacyjna dia cz^^i l-V liczona jest w tzw. godzinach zegarowych, tj. 1 h = 60 minut. Wszystkie
zajQcia odbywac sie b^dq w szkofach na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka w terminach uzgodnionych
z ZamawiaJ^cym. Zamawiaj^cy udost^pni rowniez w miar^ potrzeb, po wczesniejszym uzgodnieniu sprz^
komputerowy, projektor multimedialny, ekran multimedialny, tablicQ interaktywnq - wzaleznosci od
potrzeb.

Qpis przedmiotu zamdwienia wg Wsoolneeo Stownika Zamdwieh:

80.10.00.00-S Ustugi szkolnictwa podstawowego

3. Termin wykonania zamdwienia
Zamawiajqcy ustala termin wykonania przedmiotu zamowienia do 30.06.2018 r.

4. Warunki udziatu w post^powaniu

W post^powaniu mc^^ brae udziat wykonawcy, ktdrzy dysponujq osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia, ktdre posiadaja nastgpujace kwalifikacje; wyksztatcenie wyzsze, przygotowanie
pedagogiczne, a takze przygotowanie merytoryczne w tematyce szkolenia wla^iwej dia danego zakresu
(ukohczone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadaja doswiadczenie wprowadzeniu
szkoleh. Na potwierdzenie spetniania niniejszego warunku wykonawca dostarczy wykaz osob.

Zamawiajacy informuje, ze najpierw dokona oceny ofert a nast^pnie zbada czy Wykonawca, ktdrego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza spefnia warunki udziatu w post^powaniu.

Reaoualu\- Pi oa .iiii '!>]>« ac\juy Wojewoclzhva Mazowieckiego ua lata 2014 ■ 2020
4



a <?)uzowsic.
Program Regionalny

- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzrosnie umiej^tnosc praktycznego programowania przy
wykorzystaniu TIK o co najmntej 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante (pierwsze ISmin. zaj^c) i ex-post
(ostatnie 15 min. zaj^d) oraz raportu post^pu z podsumowaniem stopnia osiqgni^c - porownawcze
zestawienie punktacji,

- dia kazdego uczestnika zaj^c: materialy szkoleniowe wwersji papterow^ i elektromcznej, instmkcje
programowania w wersji papterowej 1 elektronicznej oraz klocki do budowy robotow,
- zaiwiadczenia o ukonczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiaeniu testu.

CzQ^ 5. Szkolenie doskonalqce dia nauczycidi z zakresu rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i psychofizycznych ucznidw SPEDU

- liczba uczestnikow: 15 osob

- liczba godzin zajec: 16 godzin

- metody: warsztat praktyczny doskonalqcy z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych,

- program szkolenia: min. 4 godz. zaj^d poswi^cone zagadnieniom zwiqzanym z indywidualizacjq pracy
z uczniem niepelnosprawnym,

1) Podj^cie praktycznych dziatari z zastosowania narzedzi i pomocy do pracy i rozpoznawania potrzeb
SPEDU

2) Omowienie konkretnych przypadkow z jakimi maJa stycznosc nauczyciele w pracy
- efekty szkolenia: u min. 90% nauczycieli wzrosnie umieJatnoki rozpoznawania potrzeb uanidw o co
najmniej 30 %, ocena na podstawie testu ex-ante {pierwsze ISmin. zajac) i ex-post (ostatnie 15 min. zaj^d)
oraz raportu postepu z podsumowaniem stopnia osiagni^d — porownawcze zastawienie punktacji.
- materiaty szkoleniowe dia kazdego uczestnika w wersji papierowej i elektronicznej,
- zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia, po pozytywnym zaiiczeniu testu.

Informacie dotvczace wszvstkich czeki:

Usluga edukacyjna dia cz^sci l-V liczona jest w tzw. godzinach zegarowych, tj. 1 h = 60 minut. Wszystkle
zajecia odbywad sla b^da w szkotech na terenie Gmlny Ostrow Mazowiecka w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym. Zamawlajacy udost^pni rowniez w miara potrzeb, po wczesniejszym uzgodnieniu sprzat
komputerowy, projektor multimedialny, ekran muftimedialny, tablica interaktywna - wzaleznoki od
potrzeb.

Oois przedmiotu zamowienia we Wspolnego Stownika Zamowieri:

80.10.00.00-5 Ustugi szkoinictwa podstawowego

3. Termin wykonania zamowienia

Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu zamdwienia do 30.05.2018 r.

4. Warunki udziahi w postapowaniu

W postapowaniu moga brad udziat wykonawcy, ktdrzy dysponuja osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, ktore posiadaja nastapujace kwalifikacje: wyksztafcenie wyzsze, przygotowanie
pedagr^iczne, a takze przygotowanie merytoryczne w tematyce szkolenia wlasciwej dia danego zakresu
(ukoi^czone studia, studia podyplomowe, szkolenia, itp.) i posiadaja domiadaenie wprowadzeniu
szkoleh. Na potwierdzenie speiniania niniejsz^o warunku wykonawca dostarczy wykaz osob.
Zamawiajacy informuje, ze najpierw dokona oceny ofert a nastapnie zbada czy Wykonawca, ktorego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza spetnia warunki udziatu w postapowaniu.
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5. Wykaz dokumentow, jakie muszq dostarczy^ Wykonawcy
5.1. Wykonawca wtresci formularza oferty (za^cznik nr 1) oswiadcza, ze spefnia warunki udziatu
w post^powaniu..

5.2. Na wezwanie Zamawiajgcego wykonawca dostarczy wykaz os6b, ktore b^dq uczestniczyc
wwykonywantu zanfiowienia (zat^cznik nr 2). Zamawiajqcy dopuszcza zfozenie jednego wykazu osob, na
ktdrym znajdq si§ informacje dotyczqce kilku czgsci.

5.3. Jezelt wykonawca nie ztozy dokumentow niezb^dnych do przeprowadzenia post^powania, dokumenty
niekompletne, zawierajg W^dy lub budzq wskazane przez Zamawiajqcego w^tpliwosci, Zamawiajqcy

wezwie do ich ziozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien. Oferta wykonawcy,
ktory na wezwanie nie uzupeini dokumentow lub nie ziozy wyjasnien, zostanie odrzucona.
5.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy o dostarczenie dokumentdw
potwierdzajqcych informacje zawarte w zat^czniku nr 3.

5.5. Osobq uprawnionq do porozumiewania $i§ z Wykonawcami jest Gfowny specjalista ds. zamowien
publicznych - pan! Joanna Leonik, tel. 29 74 68 600 wew. 35

6. Opis sposobu przygotowania ofert

6.1. Ofert? nalezy sporz?dzic w j?zyku polskrm, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6.2. Wykonawca moze zfo^c oferte na dowolna ilosc czesci zamowienia.

6.3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci niniejszego zapytania.
6.4. Oferta oraz inne oswiadczenia winny bye ostemplowane pieczqtk? firmow? oraz podpisane
i opiecz?towane pieaqtk? Imienn? przez wfakiwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
6.5. Zaieca si?, aby wszystkie dokumenty tworzgce ofert? byty spi?te - zszyte w sposob uniemozliwiaj?cy
ich dekompletacj?.

6.6. Ofert? nale^ umiekic w zamkni?tym opakowaniu uniemozliwiaj^cym przypadkowe zapoznanie
si? z jej treki? przed terminem otwarda ofert.
6.7. Oferta powinna bye ztozona w opiea?towanej piecz?tkq firmow? kopercie opisanej nast?puj?co:

Gmina Ostrdw Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07- 300 Ostrow Mazowiecka

Oferta na realizacj? zamowienia:

„Prowadzenie 2aj?c edukacyjnydi dia nauczycieli w ramach projektu „OSTRO Z WIEDZA- wsparde
edukacji 15 szkof ksztatcenia ogdinego o najsfabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskfej gminy

Ostrdw Mazowiecka* - cz?^c/-ci Nie otwierac przed 05.04.2018 r., godz. lltX).

6.8. Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposob niz w punkcie 6.7, Zamawiajqcy nie ponosi
odpowiedzialnoki za jej nieprawidiowe przekazanie w siedzibie Zamawiaj?c^o, b?dz przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

6.9. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w post?powaniu.

7. Miejsce oraz termin sktadania ofert
7.1. Miejscem sktadania ofert jest: Urzad Gminy w Ostrow! Mazowieckiej - sekretariat (1 pi?tro), pokdj
nr 15; 07- 300 Ostrdw Mazowiecka, ul. gen. Wtadystawa Slkorskl^o 5

7.2. Termin sktadania ofert - do dnia 05.04.2018 r. do godziny 10:30.
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S.Opis sposobu obiiczania ceny

8.1. W ofercie nalezy poda£: cen^ jednostkowq brutto za 1 godzin^ zaj^c, nast^pnie pomnoiyc przez
podanq liczbQ godztn i wpisac wynik. Cena oferty powinna uwzgl^dnia^ wszystkie koszty niezb^dne do
wykonania zadania, zgodnie zzapytaniem wraz z wszetkimi kosztami towarzysz^cymi, koniecznymi do
wykonania przedmiotu zamowienia. Zamawiajqcy informuje, ze korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na
podstawie art. 46 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarow i usiug w zwi^zku z finansowaniem
zamowienia w catosci ze srodkow pubiicznych- srodkow unijnych oraz wtasnych.

8.2. Wykonawca jest zwiqzany cen^ przez caty okres realizacji zamowienia.

9. Opis kryteribw, ktdrymi b^zie klerowat Zamawiajqq^ przy wyborze oferty.

9.1. Kryteria oceny i ich waga:

KRYTERIUM: cena oferty bnitto; WAGA: 100%

9.2. Ocenie podlegac oferty, ktorych wartost brutto nie przekroczy kwoty, jakq Zamawiajqcy
przewiduje na sfinansowanie zamdwienia. Do oceny ofert Zamawiaj^cy przyjmie cen^ brutto za realizacji
zamdwienia w danej czi^i. Sposdb wyiiczenia warto^i punktowej oferty:
C = (Cn / Cb) X 100 pkt, gdzie:

C - ilo^ punktdw przyznanych ofercie;
Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto;

Cb - cena baitto oferty badanej.

9.3. Maksymalnie mozna uzyskac 100 pkt w kryterium cena.

9.4. Uzyskana z wyliaenia ilosc punktdw zostanie ostateanie ustaiona z dokfadno^cii do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokriglen matematycznycb.

9.5. Zamawiajicy za najkorzystniejszq uzna oferte, ktdra nie podiega odrzuceniu oraz uzyska najwiikszq
liczbi punktdw z kryterium cena.

10. Dodatkowe informacje.

10.1. Zamawiajicy odrzuci oferti, ktdrej cena brutto przekroczy kwoti, jakq ZamawiaJicy zamlerza
przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia.
10.2. Zamawiajicy przewiduje uniewaznienie postipowania wprzypadku niezfozenia zadnej oferty
niepodlegajicej odrzuceniu.

ZAtACZNIKI:

Zafqcznik nr 1 - Formuiarz oferty
Zatqcznik nr 2 - Wykaz osdb, ktdre b^dq uczestniczyc w wykonywaniu zamdwienia

Zatqcznik nr 3 - Projekt umowy
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