
 
Projekt: Słupca stawia na eksperyment! 

RPWP.08.01.02-30-0029/17 

Wierzbocice, dn. 30.11.2018 r 

Nr sprawy:  2.271.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

 Gmina Słupca 
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca 

Realizator: Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca 
Wierzbocice 52, 62-400 Słupca 

 

Do: wg rozdzielnika 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wskazanej 
ustawy. 

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługi szkoleniowe w 
celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z 
terenu Gminy Słupca  

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu Słupca stawia na eksperyment! 
RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 

2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z  terminami: 

Lp. Miejsce realizacji Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  ilość 

1. Szkoły podstawowe na terenie 
gminy Słupca (po 1 grupie  
w każdej szkole): 
1.Szkoła Podstawowa  
w Cieninie Kościelnym przy ZSP 
w Cieninie Kościelnym, Cienin 
Kościelny 82, 62-400 Słupca 
2.Szkoła Podstawowa   
w Cieninie Zabornym przy  ZSP 
 w Cieninie Zabornym, Cienin 
Zaborny 44, 62-400 Słupca 
3.Szkoła Podstawowa  
w Drążnej, Drążna 38, 
 62 – 400 Słupca 

Szkolenie: Jak pracować z dzieckiem  
o potrzebie kształcenia specjalnego  
w szkole.   
 Realizacja do 31.12.2018r.   
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje i 
kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
1. Organizacja procesu wspierania 
uczniów ze SPE 
- wspieranie ucznia w rozwijaniu jego 
indywidualnego potencjału 
- tworzenie przyjaznego klimatu w klasie 
- koordynacja i integracja pracy 
wychowawczej dotyczącej całej klasy z 
działaniami wobec uczniów 
doświadczających trudności. 

7grup x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 76 
nauczycieli 



 
4.Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
5.Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 
6.Szkoła Podstawowa  
w Kowalewie Opactwie 
Kowalewo Opactwo  25,  
62 – 400 Słupca 
7.Szkoła Podstawowa  
w Młodojewie przy  ZSP  
w Młodojewie,  Młodojewo 92 
62-400 Słupca 

 2. Zasady i metody pracy z uczniem ze 
SPE: 
- niepełnosprawnym ruchowo 
- upośledzonym w stopniu lekkim 
- z zaburzeniami w rozwoju 
emocjonalnym i społecznym 
- zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym 
- z ADHD. 
- materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak 
- certyfikaty ukończenia szkolenia. 

2. Szkoły podstawowe na terenie 
gminy Słupca (po 1 grupie  
w każdej szkole): 
1.Szkoła Podstawowa  
w Cieninie Kościelnym przy ZSP 
w Cieninie Kościelnym, Cienin 
Kościelny 82, 62-400 Słupca 
2.Szkoła Podstawowa   
w Cieninie Zabornym przy  ZSP 
 w Cieninie Zabornym, Cienin 
Zaborny 44, 62-400 Słupca 
3.Szkoła Podstawowa  
w Drążnej, Drążna 38, 
 62 – 400 Słupca 
4.Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
5.Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 
6.Szkoła Podstawowa  
w Kowalewie Opactwie 
Kowalewo Opactwo  25,  
62 – 400 Słupca 
7.Szkoła Podstawowa  
w Młodojewie przy  ZSP  
w Młodojewie,  Młodojewo 92 
62-400 Słupca 

Szkolenie: Wychowawca w szkole - 
rozwój kompetencji wychowawczych.   
 Realizacja  w  okresie 1.01.2019-
31.05.2019; termin dostosowany do 
możliwości grupy docelowej i podmiotu 
świadczącego usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje                         
i kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
rozwijanie umiejętności nawiązywania 
relacji pomiędzy dzieckiem                                  
a wychowawcą; zdobycie wiedzy i 
umiejętności pozwalających na twórczą 
pracę z dziećmi i młodzieżą; zmiana 
postaw opiekuńczych w kierunku 
wartości pożądanych wychowawczo; 
zasady – jak je ustalać i egzekwować; 
strategie radzenia sobie 
 z wychowankiem. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

7grup x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 76 
nauczycieli 

3. Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
 

Szkolenie: Wykorzystanie e-
podręczników i e-zasobów w 
nauczaniu.   
Harmonogram: jeden dzień wybrany         
w okresie 1.01.2019-31.05.2019r. 
dostosowany do możliwości grupy 
docelowej i podmiotu świadczącego 
usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje  

1 grupa x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 7 
nauczycieli 



 
i kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
prawo autorskie – czy i jak używać 
zasobów z Internetu: jak komunikować 
się z nowymi mediami? e-podręcznik w 
procesie nauczania – uczenia się. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

4. Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 

Szkolenie: Techniki efektywnego 
nauczania - jak uczyć dzieci uczenia 
się.   
- harmonogram:  realizacja w okresie 
1.09.2019-31.12.2019, dostosowany do 
możliwości grupy docelowej i podmiotu 
świadczącego usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje i 
kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
 techniki wspierające efektywne uczenie 
się; rodzaje i funkcje uwagi i pamięci; 
- elementy treningu skojarzeniowo- 
wyobrażeniowego; organizacja materiału 
do zapamiętania; mnemotechniki w 
nauce materiału szkolnego. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

1 grupa x 16h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 13 
nauczycieli 

4. Kody CPV:  

1) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
2) 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży prawidłowo kompletną ofertę, 
spełni warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferuje najniższą łączną cenę za 
realizacje przedmiotu zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie  i wykształcenie 
konieczne do wykonania zamówienia. Niezbędne warunki ubiegania się o wykonanie 
zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego: 

1) Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na 
podstawie złożonego odpowiedniego dokumentu/zaświadczenia. 

2) Posiadają stosowne doświadczenie, tj. w okresie trzech lat przed dniem 
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest 
krótszy – w tym okresie, w należyty sposób zrealizował min. jedną usługę 
szkoleniową o łącznej wartości co najmniej 10 000 zł i o tematyce pokrewnej 
z przedmiotem zamówienia określonym w ust. 3 niniejszego zapytania 
ofertowego lub równoważnych. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 



 
tego warunku: na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego oraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały 
należycie wykonane np. referencje. 

7. Wymagane dokumenty. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
w terminie następujących dokumentów: 

1) Wypełniony formularz ofertowy. 
2) Dokument/zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 

3) Wypełniony formularz potwierdzający posiadane doświadczenie – załącznik nr 
2 oraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały należycie wykonane np. 
referencje. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta 

stosowna umowa – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 
10. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są: Jarosława Kobos, e-mail: 

dyrektor@cuwgmslupca.pl, Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Wierzbocice 52, 
62-400 Słupca. 

11. Oferty należy składać w terminie do 11.12.2018 r. godz. 9:00 w formie tradycyjnej 
(papierowej). Miejsce składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, 
Wierzbocice 52, 62-400 Słupca. Oferty dostarczone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Wymaga się, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na 
adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:  

OFERTA 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ……………………. PN: 

„Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 
szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca.”  
NIE OTWIERAĆ PRZED 11.12.2018 r. godz. 9:15 

12. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, 
Wierzbocice 52, 62-400 Słupca w dniu 11.12.2018 r., o godz., 9:15. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty/wykluczenia wykonawcy w 
przypadku nie spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym lub 
nieprawidłowego złożenia oferty oraz do unieważnienia postępowania. 

14.  Lista załączników: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2) Formularz: doświadczenie zawodowe – załącznik nr 2 
3) Wzór umowy – załącznik nr 3 
4) Formularz: Oświadczenie – obowiązek informacyjny- załącznik nr 4 

mailto:dyrektor@cuwgmslupca.pl


 
 


