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Znak  sprawy: BOE.2261.RPO.05.2016                                                Bytom, dnia  01.12.2016 r.                    

                                                    
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Bytomski Ośrodek Edukacji w związku z realizacją projektu 
„Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” 

 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego 

 
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU 
„UCZEŃ W CENTRUM UWAGI – BYTOMSKI KLUCZ DO SUKCESU” 

 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :  

 
Opracowanie scenariusza zajęć a następnie przeprowadzenie na terenie 5 szkół w Bytomiu  
szkolenia nt: „Wykorzystywanie platformy Moodle w pracy dydaktycznej nauczyciela”.  
Szkolenie obejmie 6 grupy w wymiarze 15h dla każdej grupy.  
Łącznie zaplanowano 90h szkolenia dla co najmniej 64 nauczycieli/ek.  
Miejsca realizacji szkoleń to: 
 Gimnazjum nr 2; pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom  
 Gimnazjum nr 4; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom 
 II Liceum Ogólnokształcące; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom  
 VII Liceum Ogólnokształcące; ul. Webera 6, 41-902 Bytom  
 Technikum nr 5; ul. Webera 6, 41-902 Bytom  
 

 
2.  Wymagany termin realizacji zamówienia: XII 2016 – II 2017.  
 
3. Istotne dla zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
ZAŁĄCZNIK NR 2. 

4. Informacje o szczególnych wymaganiach związanych z realizacją szkoleń. 

Wykonawca wraz z usługą szkoleniową będzie zobowiązany do:  
a. opracowania programu dla prowadzonych zajęć w terminie do 10 dni od dnia zawarcia 

umowy,  
b. opracowanie i przekazanie osobom uczestniczącym w warsztatach i szkoleniach materiałów 

szkoleniowych najpóźniej w dniu szkolenia, 
c. prowadzenie pełnej dokumentacji procesu szkoleniowego, tj. dziennika zajęć i list obecności, 
d. wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń z odbytych zajęć z opisem nabytych 

umiejętności,  
e. przeprowadzenia imiennego pre-testu oraz post-testu oraz zestawienia zbiorczego  

z wynikami obu badań, 
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f. wynikiem szkolenia ma być co najmniej 5 kursów e-learningowe wypracowane podczas 
zajęć z grupami.  

 
5. Do składania aplikacji zapraszamy osoby lub instytucje, które dysponują osobami, które 
spełniają następujące wymagania formalne: 

1. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne lub studia podyplomowe  
z zakresu technologii informacyjnej i informatyki w szkole. 

2. Posiadają przygotowanie do pracy z dorosłymi w postaci kursu doskonalącego z zakresu 
andragogiki. 

3. Posiadają przygotowanie pedagogiczne. 
4. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zbieżnego jak temat szkolenia  

w ramach, którego składana jest oferta  co najmniej 15 godzin szkoleniowych w ciągu 
ostatnich 3 lat – należy podać tytuły szkoleń, liczbę godzin, zakres tematyczny, instytucje na 
rzecz której prowadzone było dane szkolenie.  

 
6. Kryteria oceny złożonych ofert: 

1. Cena oferty – 100%. 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków łączne 
zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 
godz. miesięcznie. 

7.  Formularz aplikacyjny (ZAŁĄCZNIK NR 1)  zawierający ofertę cenową należy przesłać w 
terminie do dnia  9 grudnia  2016 r. do godziny 14.00 na adres mailowy:  boe@boe.edu.pl  

Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał kopii dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i doświadczenie,  a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. 
formularzu. 

 
6. Informacje dodatkowe: 

1. Osoba/y uprawniona/e do kontaktów : Joanna Kołtowska,  tel. 32 281-33-68,  
 fax 32 281-07-09,  e-mail boe@boe.edu.pl.  

2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, 
gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.  

7. Po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany      
dostarczyć:   
1. aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (jeśli dotyczy), 
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie.  

 
 
 
ZAŁACZNIKI: 
ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ APLIKACYJNY  
ZAŁACZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY      
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 
                                                                                  ( podpis Zamawiający) 


