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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-24094-54348

54348

Powstaje w kontekście projektu
RPDS.10.02.03-00-0000/00 - Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary

Tytuł

Projekt " Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy
Kowary" realizowany przez Gminę Miejską Kowary ul. 1 Maja
1A, 58-530 Kowary, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji, podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w następujących sytuacjach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b) z powodu zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-17
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1. Zapytanie ofertowe z załacznikami oraz projektem umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-06-17

2021-06-17

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-06-29 10:00:00

2021-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Miejska Kowary
1 Maja 1A
58-530 Kowary
NIP: 6110004982

Osoby do kontaktu
Anna Hordyniak-Mielcarek
tel.: 756439229
e-mail: anna.hordyniak@kowary.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla nauczycieli na potrzeby projektu
edukacyjnego ﬁnansowanego z EFS oraz wybór studiów podyplomowych” w ramach projektu pn.
„Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary” wg poniższego zestawienia:
Część 1
Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu
NAUCZANIE PRZEZ DZIAŁANIE - METODA EKSPERYMENTU W PRAKTYCE SZKOLNEJ - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kowarach
7h/poza terenem szkoły – szkolenie dwudniowe, wyjazdowe, z zakwaterowaniem w hotelu i
wyżywieniem.
30 osób

TIK i metoda eksperymentu w praktyce szkolnej
3h/na terenie szkoły - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
12 osób

Część 2
Doskonalenie kompetencji wychowawczych i pedagogicznych
PRACA Z UCZNIEM NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE
4h/na terenie szkoły -Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach - 20 osób
POZYTYWNA DYSCYPLINA
4h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach - 20 osób
METODY PRACY Z UCZNIAMI SPRAWIAJĄCYMI TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
4h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach - 20 osób
Część 3
Doskonalenie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem SPE
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NOWOCZESNE METODY DYDAKTYKI CYFROWEJ W PRACY Z UCZNIEM SPE
3h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach - 20 osób
Część 4
Doskonalenie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych
ALTERNATYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM
3h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach - 30 osób
JAK ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ?
4h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach - 20 osób
JAK ROZWIJAĆ KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW? 4h/na terenie szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 w
Kowarach
20 osób
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

dolnośląskie

Powiat

Gmina

jeleniogórski

Kowary

Miejscowość
Kowary

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis

Wygenerowano: 2021-06-17 09:01

Strona 5 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Projekt " Nowoczesna Edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary" realizowany przez Gminę Miejską Kowary…

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeśli:
- jest podmiotem, wpisanym do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli i posiada akredytację
Kuratora Oświaty;
- posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tematyce objętej ofertą, tj. przeprowadził
minimum 3 szkolenia o tożsamej lub zbliżonej tematyce, co tematyka szkoleń określonych w każdej
z części;
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają minimum 3-letnie
doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i zrealizowały minimum 3 szkolenia
w obszarach tematycznych określonych w punkcie 2 oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pracy
w szkole;
ponadto:
- od osoby/osób, która będzie prowadzić szkolenia w części 2, wymaga się wykształcenia
psychologicznego;
- od osoby, która będzie prowadzić szkolenia w części 3, wymaga się wykształcenia z zakresu
pedagogiki specjalnej.
Informacje na temat doświadczenia Wykonawcy oraz doświadczenia, kwaliﬁkacji zawodowych
trenerów, zakresu wykonywanych przez nich czynności itp. oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, Wykonawca złoży w zał. nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz
ofertowy). Wykonawca dostarczy dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C=Cn/Cb x 40 pkt
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie za podaną cenę brutto,
Cn –najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert,
Cb – cena brutto ocenianej oferty podana przez danego oferenta.
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Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Kryterium Doświadczenie (D) będzie oceniane na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie wykazu
przeprowadzonych przez placówkę szkoleń, według kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-06-17 - data opublikowania

-> 2021-06-29 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

