
Kielce, dnia 5 lipca 2018 r.

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

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach, zaprasza do składania ofert na świadczenie 
usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli 
w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. 

1) Zamawiający:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, 
tel. (41) 342-16-34, 
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl, 
NIP: 9590830580, REGON: 006473120

2) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu 
szkoleń dla nauczycieli województwa świętokrzyskiego z zachowaniem następujących warunków:

1. Szkolenia będą przeprowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. 

2. Nabór uczestników szkoleń przeprowadza Wykonawca.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenia nauczycieli, kadry kierowniczej w formie kursów 
doskonalących, warsztatów, konferencji.

4. Realizacja planowanych godzin dydaktycznych (45 min.) w ciągu dnia nie powinna 
przekraczać łącznie 8 godzin.

5. Zamawiający ustala adresatów (typy szkół/placówek, pożądaną liczbę osób w grupie, liczbę 
godzin szkolenia) oraz inne warunki przeprowadzenia szkolenia.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i nieodpłatnego udostępnienia materiałów 
dydaktycznych dla każdego uczestnika kursu. Wykonawca nie może pobierać od uczestnika szkolenia 
żadnych opłat.

7. Wykonawca zapewnia sale wykładowe z wyposażeniem (m.in. ekran, rzutnik multimedialny, 
flipchart – nagłośnienie; certyfikaty/zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz przerwy kawowe - 
(woda mineralna, soki, kawa, herbata, ciasto, owoce).

8. Każdy obszar tematyczny jest odrębną częścią zamówienia (zamówienie zostało podzielone na 
7 części).

9. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone sprawozdaniem merytorycznym  z realizacji zadania 
(szkolenia) przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym Zamawiającemu po zakończeniu 
zadania nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 r. – załącznik nr 5

10. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny jest zobowiązany zapewnić dla każdego uczestnika 
materiały szkoleniowe obejmujące co najmniej: wydruk slajdów prezentacji  lub skrypt szkoleniowy 
(wersja elektroniczna i papierowa).  

11. Wymagania Zamawiającego przedstawia załącznik nr 2 - wzór umowy.
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12. Wymagany program szkolenia musi zawierać informacje:

 Numer i nazwa zadania.
 Czas trwania i sposób organizacji.
 Merytoryczne uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego.
 Cele kształcenia z podziałem na cele główne i szczegółowe.
 Wykaz nabytych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.
 Zastosowane formy, metody i środki dydaktyczne.
 Ramowy plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych, ich wymiar z 

uwzględnieniem podziału na zajęcia audytoryjne i praktyczne wraz z kadrą pedagogiczną 
prowadzącą zajęcia.

 Szczegółowe treści kształcenia w zakresie wyznaczonych modułów/obszarów.
 Wykaz zalecanej literatury przedmiotu stanowiącej podbudowę teoretyczną szkolenia.
 Opracowane narzędzia ewaluacji wewnętrznej.
 Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej i papierowej.
 Jeden przykładowy scenariusz szkolenia.

Programy szkoleń opracowane w zgodzie z powyższymi założeniami Wykonawca przedstawia przed 
podpisaniem umowy.

Tematyka szkoleń w 2018 roku:

I. Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, procedury i standardy.
 podstawa prawna,
 zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 uprawnienia laureatów, finalistów oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 podstawa programowa (ogólne założenia zmian),
 opis arkusza egzaminacyjnego,
 przykładowe zadania.

 Odbiorca: szkolenie dla nauczycieli, 
 Forma /Czas: konferencja; 3 godz., ( 360 osób w trzech blokach przedmiotowych: jęz. 

polski 120 os., matematyka – 120 os., jęz. obcy nowożytny – 120 os.),
 Wymagania jakościowe: scenariusz konferencji, prezentacja z konferencji z 

przykładowymi zadaniami każdego typu.

II. Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT.

 prezentacja dostępnych narzędzi do tworzenia testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą 
komputera,

 ICT w edukacji - jak dobrze zaplanować lekcję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ,
 plusy i minusy testów metodą online,
 warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas:  warsztaty w salach ze stanowiskiem komputerowym dla każdego 

nauczyciela; 16- godz., (100 osób w podziale na 10 grup),
 Wymagania jakościowe: scenariusz jednego z modułów, 3 scenariusze z 

przykładowymi rozwiązaniami realizacji treści dla nauczycieli.

III.      Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami      
edukacyjnymi.



 regulacje prawne w zakresie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnością, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,

 edukacja włączająca - podstawowe pojęcia, zasady i założenia, różnica między edukacją 
włączającą a edukacją integracyjną,

 zadania dyrektora placówki w zakresie organizacji kształcenia dziecka z orzeczoną potrzebą 
kształcenia specjalnego, 

 zadania zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem z 
orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, 

o opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,
o opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 

„IPET”, 
o okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka lub 

ucznia i ewentualna modyfikacja programu,
o dokumentowanie pracy zespołu.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas: warsztaty; 7 godz., (160 osób w podziale na 8 grup),
 Wymagania jakościowe: prezentacja ze szkolenia, opracowany IPET, 2 scenariusze z 

przykładowymi rozwiązaniami realizacji treści.

IV. Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

 charakterystyka sytuacji trudnych i konfliktowych w szkole, specyfika relacji uczeń – uczeń, 
nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, 

 mapa konfliktów w szkole – natura pojawiających się w środowisku szkolnym konfliktów,
 profilaktyka konfliktów w szkole
 alternatywne rodzaje skutecznej komunikacji,
 negocjacje a mediacje – zasady efektywnej mediacji i zasady negocjacji
 rola i zadania negocjatora i mediatora,
 umiejętności komunikacyjne niezbędne dla zarządzającego konfliktem,
 wskazania i przeciwwskazania do mediacji,
 postępowanie negocjacyjne i mediacyjne – warsztaty.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas: warsztaty; 7 godz., (160 osób w podziale na 8 grup),
 Wymagania jakościowe: prezentacja szkolenie, scenariusz szkolenia- 1 moduł, pakiet 

„dobrych rad”.

V. Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole.

 rodzaje uzależnień (fizyczne, psychiczne i społeczne),
 podstawowa wiedza o uzależnieniu – mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze,
 cyberprzemoc: rodzaje, czym się objawia,  jak skutecznie jej zapobiegać?
 formy profilaktyki i pomocy w sytuacjach uzależnienia,
 procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 odpowiedzialność osób stosujących przemoc.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas: warsztaty; 7 godz., (160 osób w podziale na 8 grup),
 Wymagania jakościowe: scenariusz jednego z modułów szkolenia, prezentacja ze 

szkolenia.



VI.           Konkursy przedmiotowe – regulamin i procedury.

 organizacja konkursów przedmiotowych w kontekście obowiązujących aktów prawnych (rola 
kuratorium, szkoły i ośrodka metodycznego),

 omówienie regulaminu konkursów przedmiotowych na rok szk. 2018/2019.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas: konferencja; 2 godz., (150 osób),
 Wymagania jakościowe:-------


VII. Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole.

 obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych,
 zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w szkole,
 zabezpieczenie systemów IT w kontekście ochrony danych osobowych,
 dokumentacja szkolna związana z przetwarzaniem danych osobowych,
 dostęp do informacji publicznej w jednostkach oświaty.

 Odbiorca: szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli,
 Forma /Czas: konferencja z panelem dyskusyjnym, 3 godz.(150 osób),
 Wymagania jakościowe: prezentacja ze szkolenia.

3) Przewidywany termin wykonania zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń w przedziale czasowym od lipca do listopada 2018 roku. Terminem 
ostatecznym złożenia sprawozdania merytorycznego jest dzień 7 grudnia 2018 roku.

4) Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert.

1. Kryterium oceny ofert :

a) cena (podana w formularzu ofertowym) – 90% , czyli 90 pkt:

 Sposób przyznawania punktów za cenę:

cena minimalna/ cena badanej oferty x 90%  

b) posiadanie akredytacji kuratora oświaty – 10%, czyli 10 pkt

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt

5) Warunki udziału w postępowaniu:

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:

b) udokumentowanie doświadczenia: warunkiem złożenia oferty jest wykonanie minimum dwóch usług 
szkoleniowych w minimalnym wymiarze odpowiednim dla danej części (część I: 3 godziny; część II: 
14 godzin; część III: 7 godzin; część IV: 7 godzin; część V: 7 godzin; część VI: 2 godziny; część VII: 3 



godziny) dla minimum 15 osobowej grupy nauczycieli w okresie ostatnich trzech lat – na każdą należy 
przedstawić referencje – załącznik nr 3

 c) przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 osobę 
dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę z wykształceniem min. wyższym magisterskim i 
doświadczeniem w przeprowadzeniu jednego szkolenia grupowego dla minimum 15 osób w wymiarze 
odpowiednim dla danej części (część I: 3 godziny; część II: 14 godzin; część III: 7 godzin; część IV: 7 
godzin; część V: 7 godzin; część VI: 2 godziny; część VII: 3 godziny).

6) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres Zamawiającego i opisać: 
„Świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie 
nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.07.2018 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 1020.

7) Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Obara – e-mail: anna.obara@kuratorium.kielce.pl, tel. 413-421-268

Izabela Bartnik – e-mail: Izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl, tel. 413-421-647

8) Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Przedstawienie doświadczenia – załącznik nr 3

3. Przedstawienie wykazu osób – załącznik nr 4

4. Dokument poświadczający uprawnienia do składania oferty.

9) Inne istotne informacje.

 Treść zapytań pisemnych składanych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania).

 Ofertę składa się w formie pisemnej w języku polskim.
 Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy.
 Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia oraz odstąpienia od podpisania 

umowy bez podania przyczyny.

mailto:anna.obara@kuratorium.kielce.pl
mailto:Izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl


  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia.

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
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