Bydgoszcz , dnia 16.03.2020
ROZEZNANIE RYNKU
Zamawiający:
FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1
86-225 Bydgoszcz
ZAPRASZA do złożenia oferty
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile
krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest
w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie rozeznania rynku.
W związku z sekcją 6.5. pkt 6 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 nie stosuje się przepisów w zakresie Zasady konkurencyjności.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń
dla
nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów szkoły podstawowej”, w ramach zadania nr 2 pod nazwą: Realizacja szkoleń dla nauczycieli
z SPE w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w
Bydgoszczy.
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:
1) Wykorzystanie metod eksperymentu; 2 gr x 10h.,10 n-li (9K,1M)
2) Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna; 1 gr x 5h.,20 n-li (18K,2M)
3) Wykorzystanie w naucz. e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych 1 gr x 4h, 20 n-li (18K,
2M)
4) Korzystanie z TIK, 2 gr 5 h.,20 n-li (18K,2M)
5) Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnym, 2gr x20h.,20 n-li (18K,2M)
6) Metody niedyrekt. terapii dziecka, 2 gr x 20 h,20 n-li (18K,2M)
7) Uważność w procesach edukacyjnych, 2 gr x 10h, 20 n-li (18K,2M)
8) Podniesienie kompetencji wychowawczych n-li, 2 gr x 5 h, 20 n-li (18K,2M)
RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ:
Wykorzystanie metod eksperymentu; - Rola eksperymentu w nauczaniu - Główne funkcje dośw. - Projektowanie
scenariuszy zajęć - Metody pracy.
Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna:- -Diagnoza ucznia z SPE -Metody pracy.
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Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych : -wyszukiwanie epodręczników.,- zastosowanie e-podręczników;
Korzystanie z TIK - obsługa sprzętu,-Metody pracy.
Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnym -Zadania szkoły w tworzeniu środowiska wspierającego ucznia,metody pracy.
Metody niedyrekt.terapii dziecka-- Metody i formy wsparcia.
Uważność w procesach edukacyjnych, projekt. scenariuszy zajęć - metody pracy.
Podniesienie kompetencji wychowawczych--Zadania nauczycieli ,-Met. pracy.
Wnioskodawca gwarantuje, że zdobyte przez przeszk. nauczycieli - wiedza i umiejętności będą wykorzystane w
trakcie i po zakończeniu projektu. Fakt nabycia kompetencji przez uczestników i n-li będzie weryfikowany w
ramach 4 etapów. Uzyskanie kompetencji zostanie zweryfikowane na podst. listy zaliczenia egzaminów oraz wyd.
zaświadczeń/certyfikatów ukończenia zajęć/szkoleń. Powyższy opis dotyczy wszystkich zadań.
Zakres wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności, kompet, lub kwalifikacji n-li obejmie kształtowanie syst.
wartości i postaw zawodowych przygotow. do pracy z dziećmi z spe.dot. rozpoznawania i zaspakajania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i czynn. środowiskowych. Wsparcie to służy
tworzeniu warunków do edukacji dzieci i młodzieży z spe, w tym z niepełnosprawnych.
Materiały dydakt.: do zajęć prakt. skrypty, materiały do ćwiczeń.
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi będzie uwzględniało współpracę z rodzicami.
2.2 Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń,
w tym:
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 z opisem tematyki zajęć , dziennik zajęć
h) Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i końcowych.
2.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ustalił i uzgodnił z Zamawiającym harmonogram szkoleń po wyborze
Wykonawcy.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia szkoleń o tej samej tematyce dla nauczycieli ze szkół uczestniczących
w projekcie.
2.6. Szkolenia mają odbywać się na terenie placówki
uczestniczącej w projekcie- Niepublicznej Szkole
Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy
2.7. Za godzinę szkolenia Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną- 45 minut.
2.8. Osoby prowadzące szkolenia będą posiadały niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie
prowadzonych szkoleń, uprawniające do prowadzenia szkoleń: wykształcenie wyższe, kompetencje oraz
przygotowanie pedagogiczne.
2.9. Każde szkolenie stanowi odrębną część, na którą można składać ofertę.
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. Termin i forma składania ofert:
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3.1.Oferty należy składać do dnia . 27.03.2020r. do godziny 10:00, w Niepublicznej Szkole Podstawowej
Perpetuum Mobile przy ul. Chopina 28, 85-092 Bydgoszcz— sekretariat
3.2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy
opisać następująco:
4. Oferta na zadanie pod nazwą:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile
krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest
w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.
Z dopiskiem zadania.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. 3. Dopuszczone jest złożenie oferty w formie e-milowej (skan) na adres mailowy:
jgawrylkiewicz@gmail.com w terminie wskazanym powyżej. Mail w treści powinien być oznaczony :
Oferta na zadanie pod nazwą: „szkolenia dla nauczycieli”
5. Termin realizacji zamówienia:
do 2020-06-20
6. Opis sposobu obliczenia ceny
6.1. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 29, lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późń. zm.) jest zwolniony z podatku VAT za usługi szkoleniowe.
6.2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Formularza ofertowego i określenia w nim ceny za wszystkie
elementy zamówienia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia ( w
rozbiciu na poszczególne szkolenia oraz razem) oraz wszelkie koszty towarzyszące.
7. Kryterium oceny ofert - Cena przedmiotu zamówienia 100%- 100 pkt
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie
proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C
- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
7.2. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części odrębnie.
8. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższe oświadczenie wykonawca składa w ofercie.
9. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza
liczby części na które można złożyć ofertę.

10. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające z prawidłowej realizacji zamówienia.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1843 ze zm.).
12. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Gawryłkiewicz
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani Jolanta Gawryłkiewicz,
kontakt: adres e-mail jgawrylkiewicz@gmail.com;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania rynku.
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001r o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30
000 euro bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty.;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy
decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
• 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 podstawie 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,
• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
• 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. c RODO.
13.Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru usług
szkolenia po każdym zrealizowanym szkoleniu, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie sporządzonej faktury.
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- poprawy rachunkowej złożonych ofert,
- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
W załączeniu:
1. formularz oferty,

Załącznik Nr 1 – formularz oferty
...............................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy
telefon .................................. faks .........................
adres e-mail ............................................................

..........................................................
(miejscowość i data)

FUNDACJA KREATYWNEJ EDUKACJI
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 16/1
86-225 Bydgoszcz
O FE R TA

szkoleń dla
nauczycieli w ramach projektu pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS, oferuję wykonanie zamówienia w następującej cenie:
Nawiązując do rozeznania rynku

którego przedmiotem jest: Przygotowanie i przeprowadzenie

1) Wykorzyst. metod eksperym…; 2 gr x 10h.,10 n-li (9K,1M)*
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
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2) Diagnostyka psych-pedag 1 gr x 5h.,20 n-li (18K,2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
3) Wykorzystanie w naucz. e-podr., e-zas./e-mat dyd. 1 gr x 4h, 20 n-li (18K, 2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
4) Korzystanie z TIK, 2 gr 5 h.,20 n-li (18K,2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
5) Metody pracy z ucz z niepełn.2gr x20h.,20 n-li (18K,2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
6) Metody niedyrekt.terapii dziecka, 2 gr x 20 h,20 n-li (18K,2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
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(słownie: ……………………………………………………… zł
7) Uważność w procesach eduk., 2 gr x 10h, 20 n-li (18K,2M)
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
8) Podniesienie kompetencji wychowawczych n-li, 2 gr x 5 h, 20 n-li (18K,2M)Razem: 149 h
Cena netto ……………………………………………………. zł
(słownie: ……………………………………………..……….. zł
Cena brutto ……………………………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………… zł
*wpisać część na którą składana jest oferta.
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z zamawiającym.
Jestem zarejestrowany w CEIDG pod nr…………………../ KRS pod nr…………………….
Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w rozeznaniu rynku.
Klauzula w zakresie danych osobowych:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
6. Oświadczam, że jestem związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.

podpis osoby/ osób uprawnionej /ych
do reprezentowania Wykonawcy
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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