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Głuszyca 14.10.2019 r. 

 

Gmina Głuszyca         

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

tel. 74 84 59 479 

fax 74 84 56 339 

 

 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2019 
(dotyczy przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli szkół 

podstawowych Gminy Głuszyca) 
 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy 

z dnia 12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro 

(netto). 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

NIP PL: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Przeprowadzenie kursów 

doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Głuszyca”, która obejmuje 

kompleksową organizację szkoleń dla nauczycieli w tematach: „Metody eksperymentu     

w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu doskonalącego TIK NA 

TAK!”, „Tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych  (IPET) 

oraz Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych (IPRW). 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Szkoły na czasie – unowocześnienie 

edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Rolą Wykonawcy szkoleń jest:  

 kompleksowa organizacja kursów,  

 obsługa trenerska,  

 przygotowanie zaświadczeń ukończenia szkoleń/kursów, 

 zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych. 

4.  Przedmiot zamówienia obejmuje trzy tematy: 

Kurs I: WYKORZYSTANIE METODY EKSPERYMENTU 

 

Liczba grup, uczestników, godzin szkolenia: 

1 grupa 8-osobowa 

Czas trwania zajęć dla grupy: 20 godzin. 
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Program: 

- obserwacja i eksperyment edukacyjny jako najważniejsze metody poznawania w 

edukacji przyrodniczej i matematycznej uczniów, czym jest hipoteza badawcza oraz jak 

prawidłowo przeprowadzić proces dowodowy. Test ex ante; 

- nauka przez zabawę – jak przekazać trudne treści w atrakcyjnej formie; 

- jak sformułować problem i hipotezę badawczą; 

- planowanie, przygotowanie i przebieg eksperymentu; 

- sposoby radzenia sobie z niepowodzeniem w przebiegu doświadczenia; 

- rola ucznia i rola nauczyciela w przygotowaniu i przebiegu eksperymentu; 

- zachowanie zasad BHP podczas wykonywania eksperymentu; 

- wady i zalety pracy w grupach i pracy samodzielnej ucznia; 

- umiejętność łączenia nauki z zabawą w procesie edukacji; 

- eksperyment w praktyce – przykładowe eksperymenty z różnych dziedzin wg 

przedmiotów (przykłady dla różnych działań); 

- przygotowanie eksperymentu i pokaz na kursie, analiza grupowa, wskazówki na 

przyszłość dla nauczyciela; 

- podsumowanie kursu i test ex post. 

 

Kurs II: „TIK NA TAK!” 

 

Liczba grup, uczestników, godzin szkolenia: 

2 grupy po 8 osób 

Czas trwania zajęć dla pojedynczej grupy: 20 godzin. 

 

Program: 

- wprowadzenie do koncepcji włączania TIK na zajęcia szkolne, test ex ante; 

- obsługa praktyczna zakupionego w ramach projektu sprzętu TIK; 

- jak wykorzystać „mobilność” pracowni w szkole (warsztat praktyczny); 

- bezpieczeństwo ucznia w cyberprzestrzeni; 

- zasady prawidłowego dbania i przechowywania sprzętu TIK; 

- wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie gotowych e-materiałów, e-zasobów, oraz 

e-podręczników; 

- przykładowe zadanie przygotowane z wykorzystaniem narzędzi TIK przez uczestników; 

analiza grupowa, wskazówki na przyszłość dla nauczycieli; 

- podsumowanie szkolenia i test ex post. 

 

Kurs III: Tworzenie IPET i IPRW 

 

Liczba grup, uczestników, godzin szkolenia: 

1 grupa 4-osobowa 

Czas trwania zajęć dla grupy 20 godzin. 

 

Program: 

- podstawy prawne tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych 

(IPET) oraz Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych (IPRW): 

adresaci, orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

- charakterystyka poszczególnych grup uczniów: 
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rozpoznanie trudności i problemów dziecka na terenie szkoły, interpretowanie danych 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentów 

dziecka; 

- tworzenie IPET i IPRW: 

elementy składowe, omówienie przykładowych programów; 

- warsztat praktyczny: 

tworzenie własnych programów (IPET i IPRW), konsultacja programów/nanoszenie 

poprawek; 

- Ewaluacja IPET i IPRW: 

dokumentowanie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

współpraca z rodzicami, dokonywanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów. 

5. Szkolenia mają mieć charakter warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi 

(ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry szkoleniowe, dyskusje moderowane). 

6. Wykonawca przed i po szkoleniu przeprowadzi test wiedzy, badający jej przyrost. 

7. Miejscem realizacji szkoleń będą sale udostępnione przez szkoły, których nauczyciele 

wezmą udział w szkoleniach. 

8. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia i przekazania jej 

Zamawiającemu po jego zakończeniu. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone 

logiem instytucji dofinansowującej (wzór przekaże Zamawiający po podpisaniu umowy). 

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację szkolenia: 

1) rejestr wydanych materiałów dydaktycznych, jakie otrzymał uczestnik szkolenia; 

2) informację o osobach, które ukończyły szkolenie; 

3) imienny wykaz osób, które nie ukończyły szkolenia (jeżeli dotyczy); 

4) listy obecności w poszczególnych dniach szkolenia, na której uczestnicy szkolenia 

podpisali się własnoręcznie; 

5) dziennik zajęć; 

6) kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) zaświadczeń/certyfikatów lub innych 

dokumentów wydanych uczestnikom, świadczących o ukończeniu kursu; 

7) przeprowadzone testy. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Terminy wykonania usługi: do 16.12.2019r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w języku polskim. W formularzu ofertowym należy podać cenę za całość wykonania 

usługi. 

4. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy 

oczywistej omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa 

netto. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 21.10.2019 r., do godz. 

14
00

. Koperta powinna być opisana: „Oferta na wykonanie zadania pod nazwą: 

”Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy 

Głuszyca”. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres p.janasik@gluszyca.pl oraz faksem na nr 74 84 56 339, co nie 

zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą 

wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 21.10.2019r. O wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożyli oferty – za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

7. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 

100% 
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne 

do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.  

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119             

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głuszyca reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Głuszycy z siedzibą:  ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper Lepiocha, 

kontakt: iod@eduodo.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 

IiR.271.2.21.2019 pn. „Przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli szkół 

podstawowych Gminy Głuszyca” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie 

z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z 

dnia 12 stycznia 2015 r.– udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro 

(netto). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

mailto:iod@eduodo.pl
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6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

- na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO*** 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

i c RODO. 

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: Paulina Janasik pod nr telefonu 74 886 67 42                                  

e-mail p.janasik@gluszyca.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2; 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3. 

 


