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I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko
tel./fax 87 5234183
e-mail: projekt.olecko@wp.pl

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO NETTO
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30 000 euro netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia
obejmującego zakup usługi szkoleniowej z tutoringu dla nauczycieli z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do
przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm)., ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys.
euro netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów –
projekty konkursowe.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2018-2019 szkolenia pt. „Forum Tutoringu” oraz „Szkoła
Tutorów I stopnia”, zwanych dalej „Szkoleniem”. Szkolenie jest skierowane do nauczycieli z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w celu podniesienia ich kompetencji i umiejętności
w prowadzeniu procesu dydaktycznego. Łącznie mają zostać zrealizowane 72 godziny szkoleniowe (więcej informacji
w załączniku nr 1 – wzór oferty).
2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia szkolenia na temat tutoringu w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla grona
pedagogicznego oraz Szkoły Tutorów w wymiarze 64 godziny szkoleniowe dla 18 nauczycieli. Szkolenie
odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego
2) szkolenie odbędzie się w ustalonych dniach przez Zamawiającego;
3) opracowania i druku materiałów szkoleniowych;
4) stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Szkolenia, celem zapewnienia jego
najwyższej jakości;
5) zachowania poufności oraz tajemnicy handlowej we wzajemnych relacjach Stron umowy, o ile obowiązujące
przepisy nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie pomoce typu druk materiałów szkoleniowych, kolorowe kartki, bristol, papier do tablicy flipchat,
flamastry, oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania Wykonawca zorganizuje na swój
koszt.
4. Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1) rekrutacji uczestników na szkolenie;
2) zapewnienia sali wykładowej oraz sumiennego udziału uczestników w szkoleniu;
3) przekazania Wykonawcy listy uczestników szkolenia na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia –
przy czym przed przekazaniem tej listy Zamawiający uzyska zgody uczestników
na przekazanie tych
danych Wykonawcy;
4) wyznaczenia osoby koordynującej szkolenie z ramienia Zamawiającego i udzielającej Wykonawcy wsparcia
niezbędnego dla efektywnej realizacji szkolenia;
5) zachowania poufności oraz tajemnicy handlowej we wzajemnych relacjach Stron umowy, o ile obowiązujące
przepisy nie stanowią inaczej.
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6) Zapewnienia na szkolenia sali z niezbędnym sprzętem multimedialnym, produkty na przerwy kawowe, a w
przypadku szkoleń 8-godzinnych także obiad.
5. Wykonawca w zawartej umowie zostanie zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji przeprowadzonych
szkoleń obejmującego m.in: badanie poziomu wiedzy nauczycieli z danej tematyki – opracowanie
i przeprowadzenie testu badającego kompetencje przed i po zakończeniu tematyki realizowanej przez danego
eksperta (na wejściu i na wyjściu), a także sporządzenie Zamawiającemu sprawozdania z ich wyników.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert
częściowych.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
8. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) CENA - 60 pkt
2) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA RYNKU (udokumentowana ilość lat prowadzenia działalności
szkoleniowej, w tym w zakresie tutoringu) - 40 pkt
poniżej 1 roku – 0 pkt
1 rok – poniżej 2 lat – 10 pkt
2 lata – poniżej 4 lat – 20 pkt
4 lata – poniżej 7 lat – 30 pkt
powyżej 7 lat – 40 pkt
9. Ofertę należy złożyć 8 listopada 2018 r. do godziny 16.00 na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
wraz z dokumentem potwierdzającym termin rozpoczęcia działalności szkoleniowej np. wydruk z ewidencji
działalności gospodarczej, KRS itp.
10. Dopuszcza się złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):
- w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
- za pośrednictwem faksu na numer: 87 521 43 81
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - projekt.olecko@wp.pl.
11. Osoba do kontaktu: Halina Bogdańska – kierownik projektu, tel. 507756086
Zamawiający
Katarzyna Kamińska
Dyrektor szkoły
Olecko, 31.10.2018 r.
Zakup usługi współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

