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Nowy Skoszyn dnia 15.10.2020r. 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

BEATA WIĄCEK/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM 

SKOSZYNIE działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1843.), zaprasza do złożenia oferty  

na wykonanie: 
 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: 
„ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W PSP W NOWYM SKOSZYNIE” 

 

I. Zakres usługi: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu TIK (w tym 

dostarczonego w ramach projektu sprzętu) dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Nowym Skoszynie (Gmina Waśniów) w ramach realizacji projektu pn: „Rozwijamy 

kompetencje kluczowe w PSP w Nowym Skoszynie” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

2. W ramach zadania należy przeprowadzić szkolenie z zakresu i z wykorzystaniem narzędzi 

TIK dla 9 nauczycieli, w ilości 8 spotkań po 6 godzin dydaktycznych (łącznie 48 godzin 

szkolenia); 

3. Narzędzia dostarczone w ramach projektu, posiadane przez Zamawiającego to: 

a) Zestawy komputerowe (Windows 10), 

b) Monitory interaktywne 

c) Podłoga interaktywna 

d) Lego mindstorms ev3 

e) Robot photon Edu + magic Dongle  

f) Klocki konstrukcyjne Lego Boost;  

g) Zestaw szkolny: 6 x Ozobot Bit, 

h) Ablix Krypton 2  

4. Do Wykonawcy należy: 

a) Zapewnienie kompletnych materiałów szkoleniowych; 

b) Zapewnienie poczęstunku dla osób przeszkalanych; 

c) Prowadzenie listy obecności ze szkoleń; 

d) Po zakończeniu szkolenia wystawienie imiennych certyfikatów jego ukończenia wraz 

z uzyskaniem potwierdzenia ich odbioru od każdego uczestnika; 

e) Zapewnienie dojazdu, wyżywienia, ewentualnego noclegu, oraz środków ochrony 

osobistej (maseczki, rękawiczki) dla Trenera. 

5. Celem szkolenia jest: 

a) podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności 

cyfrowych, 

b) aktywizacja, integracja i indywidualizacja nauczania dzięki wykorzystaniu TIK, 

c) wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, 

d) bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 

e) wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania e-podręczników bądź e-zasobów/e-

materiałów dydaktycznych opracowanych ze środków EFS w latach 2007-2013 i 

2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 

6. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 1200 do 1800. 
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7. Zamawiający zapewnia bezpłatne użyczenie pomieszczeń i wyposażenia Szkoły na cele 

związane z przeprowadzeniem szkoleń; 

8. Wykonawca przedstawi zamawiającemu przed dniem podpisania Umowy harmonogram 

szkoleń, celem akceptacji. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

Wykazanie doświadczenia, tj. przeprowadzenie co najmniej dwóch szkoleń z zakresu 
TIK. 
 

III. Kryteria oceny oferty: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – waga 100%. 
 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2020r. do godz. 1100 

2. Ofertę w związku z obecną sytuacją spowodowaną przez Covid-19 należy dostarczyć 
do siedziby Zamawiającego za pomocą poczty e-mail z oznaczeniem: 

 

Oferta dla zadania: 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: 
„ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W PSP W NOWYM SKOSZYNIE” 

na adres : szkola_nowy_skoszyn@onet.eu 

 

V. Warunki odrzucenia oferty: 
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

3) nie przedłożono dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia. 
 

VI. Warunki zmiany umowy: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru oferty przy uwzględnieniu poniższych 

zapisów: 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej 

w drodze aneksu; 

2. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu 

wykonania zadania w formie aneksu do Umowy w przypadku braku możliwości jego 

realizacji z powodu obostrzeń związanych z Covid-19. 
 

VII. Pozostałe informacje: 
1. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą zrealizowane po zakończeniu 

szkoleń i wystawieniu faktury VAT.  

2. Termin płatności faktury – 30 dni. 

3. Zadanie jest dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu społecznego działanie 

8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”. 

4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową;  

5. Okres realizacji zadania: do 31 grudnia 2020r. 
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6. Osoba uprawniona do kontaktu: Sylwester Grąkowski – koordynator projektu, tel. 

500815008, 

7. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonego kwestionariusza (załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia)  

8. Do kwestionariusza ofertowego należy załączyć: 
a) dokument potwierdzający sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do 

podpisania oferty (np. KRS lub zaświadczenie z CEIDG). 
b) Dokumenty wskazujące posiadanie doświadczenia zgodnie z pkt II.1 niniejszego 

Zaproszenia. 
 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Nowym Skoszynie 

Beata Wiącek      

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do „Zaproszenia do złożenia oferty z dnia: 13.10.2020r” 

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY 

na wykonanie zadania do 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8  

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1843.) ustawy nie stosuje się 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

BEATA WIĄCEK/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
W NOWYM SKOSZYNIE 

Nowy Skoszyn 130, 27-425 WAŚNIÓW 
Tel. (41) 3342845, e-mail: techniczny@wasniow.pl 

BS Ostrowiec Świętokrzyski o/ Waśniów, konto nr: 89 8507 0004 2008 8000 5421 0005 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: 
„ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE W PSP W NOWYM SKOSZYNIE” 
III. Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa ………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………………... 

REGON ………………………………………………………………… 

TEL/FAX ………………………………………………………………. 

E-MAIL  ……………………………………………………………….. 

IV. Cena oferty:  
 

Wartość oferty netto  Podatek VAT Cena Brutto 

 

 

  

 

 

Cena Oferty brutto słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….................. 
Ofertowana cena jest stałą ryczałtową ceną, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania 
wpływające na jej wysokość. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń.  
Oświadczamy, że zadanie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2020r. 
 

 

 

…………………………..    …………………………. 

(pieczęć Wykonawcy)    (podpis Wykonawcy) 


