Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zamawiający
Powiat Wrzesiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu we Wrześni
ul. Chopina 10
62-300 Września
II .Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
KOD CPV 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie
warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół
i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat
Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach

Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki,

Działanie

3.5

Kompleksowe

wspomaganie rozwoju szkół.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ - opis
przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 9-harmonogram szkoleń.

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
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IV. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienie zostało podzielone na 8 części (pakietów) z uwagi na tematykę zajęć,
oznaczone jako:
pakiet nr I: Zarządzanie szkołą – w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany
do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ):
a)
b)
c)
d)

2 godz. szkoleń w formie warsztatów,
6 godz. szkoleń w formie wykładów,
9 godz. konsultacji grupowych,
4 godz. konsultacji indywidualnych

pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej - w ramach
tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ):
a)
b)
c)
d)

16 godz. szkoleń w formie warsztatów,
8 godz. szkoleń w formie wykładów,
19 godz. konsultacji grupowych,
12 godz. konsultacji indywidualnych.

pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole - w ramach tego
pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz

harmonogramem szkoleń

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ):
a) 35 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 22 godz. konsultacji grupowych,
c) 7 godz. konsultacji indywidualnych.
pakiet nr IV: Metody nauczania - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany
do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7
do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ):
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
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a)
b)
c)
a)

99 godz. szkoleń w formie warsztatów,
29 godz. szkoleń w formie wykładów,
33 godz. konsultacji grupowych,
34 godz. konsultacji indywidualnych.

pakiet V: Umiejętności wychowawcze nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca
będzie zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik
nr 9 do SIWZ):
a) 101 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 17 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 9 godz. konsultacji grupowych,
d) 26 godz. konsultacji indywidualnych.
pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ):
a) 49 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 26 godz. konsultacji grupowych,
a) 10 godz. konsultacji indywidualnych.
pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ):
a) 43 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 10 godz. konsultacji indywidualnych.
pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ oraz harmonogramem szkoleń stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ):
a) 50 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 2 godz. szkoleń w formie wykładów,
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
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c) 28 godz. konsultacji grupowych,
d) 8,5 godz. konsultacji indywidualnych.
V. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego.
W przypadku ofert częściowych zamówieniem podstawowym jest każda poszczególna
część zamówienia.
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem szkoleń, stanowiącym załącznik
nr 9 do SIWZ jednak nie później niż do 12 czerwca 2015 r.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych t.j.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony jeżeli wykaże się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, 5 form doskonalenia nauczycieli (szkolenia,
warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) i potwierdzone dowodami, że
zostały wykonane należycie, dotyczy każdej części postępowania.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
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zdolnymi do wykonania zamówienia
- potencjał techniczny:
Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.
- osoby zdolne do wykonania zamówienia:
pakiet nr I: Zarządzanie szkołą.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe

warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
zarządzania szkołą.
pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe

warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
motywowania uczniów i treningu twórczości w pracy zespołowej.
pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe
5
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warunki, tj.:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
pakiet nr IV: Metody nauczania
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje:
a) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia
poniższe warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
metod nauczania
oraz
b) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia
poniższe warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- kwalifikacje logopedy.
pakiet V: Umiejętności wychowawcze nauczyciela
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe

warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
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minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
umiejętności wychowawczych nauczyciela.
pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe

warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
współpracy szkoły z rodzicami.
pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje:
a) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia
poniższe warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
metod nauczania
oraz
b) minimum jednym ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia
poniższe warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
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- kwalifikacje logopedy.
pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje minimum
jednym

ekspertem - osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe

warunki, tj. posiada:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
- ukończony kurs: trenerski/edukatorski/moderatorski/coacha/SORE lub wykazanie się
minimum 300 godzinami pracy trenerskiej.
- doświadczenie w realizacji min. 2 szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji grupowych i
indywidualnych związanych z doskonaleniem nauczycieli w zakresie tematyki pakietu tj.
sukcesu edukacyjnego w szkole.
4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.
Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu
kryterium: “spełnia“, “nie spełnia”. W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie
wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
X. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1.

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wg. załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie
winno być podpisane przez Wykonawcę lub osoby występujące w jego imieniu
zgodnie z przepisami prawa.

2.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
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niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. IX, ppkt. 3 SIWZ, wg załącznika
nr 5 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia poprzez osoby
wymienione w wykazie osób.
Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie w Załączniku nr 5 „Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” na osobę spełniającą
wymagania określone w SIWZ jedynie w formie pisemnej w przypadkach
wystąpienia sytuacji losowych tj. jak np. choroba, śmierć, udokumentowanych
przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
3.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
W przypadku działania przez pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach

zdolnych

do

wykonania

zamówienia,

zdolnościach

finansowych

lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b,
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
www.wrzesnia.powiat.pl, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
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odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
XI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczy każdej części postępowania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczy każdej części
postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2,– składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty wystawione zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje
się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem, sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
XII. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów, z którymi wykonawca
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
www.wrzesnia.powiat.pl, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Art. 4 pkt 14
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 , poz.331, z późn. zm)
zawiera definicję grupy kapitałowej, zgodnie z którą rozumie się przez to wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę; w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno
albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych,
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
(art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
XIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(np.konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w tym przypadku
pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

ocena

spełnienia

wymaganych

warunków

dotyczyć

będzie

każdego

z Wykonawców występujących wspólnie.
3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, zobowiązany jest przedstawić niezależnie
dokumenty, o których mowa w pkt. XI i XII. Oświadczenie, o którym mowa w pkt X 1
podpisuje konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie, jak i odrębnie przez
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XIV. Forma składania dokumentów
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
www.wrzesnia.powiat.pl, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
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określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów i oświadczeń.
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawcę wymagają formy pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą poczty, telefaksu, lub e-maila uważać
się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem
terminu. Wymaga się aby w/w dokumenty przesłane za pomocą telefaksu lub e-maila
nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym były w późniejszym terminie
potwierdzone w formie pisemnej.


adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina
10, 62-300 Września



faks zamawiającego: 61 640 20 51



e – mail zamawiającego: przetargi@wrzesnia.powiat.pl

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane drogą e-mailową
nieopatrzone

bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

muszą

być

oprawione

widocznym podpisem i pieczątką osoby upoważnionej i przesłane w formie czytelnego
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
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skanu z późniejszym terminie potwierdzone w formie pisemnej.
XVI. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) w zakresie postępowania przetargowego – Magdalena Michalak
2) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Katarzyna Starzyńska
XVIII. Wadium nie jest wymagane.
XIX. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy).
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XXI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (załącznik nr 1
do SIWZ).
3. Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane
czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę
lub upoważnionego przedstawiciela.
4.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałe dokumenty
wymienione w pkt X, XI oraz XII.
5. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
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nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y
upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie
rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego –
Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 – w kancelarii pok. 11a do dn. 09.01.
2015 r. do godz. 9:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy oraz adnotacją „Przetarg nieograniczony – „Oferta na przeprowadzenie
szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych
dla nauczycieli szkół i przedszkoli pakiet nr ” oraz „Nie otwierać przed dniem 09.01.
2015 r. przed godz. 9:30”
12. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później
niż 2 dni przed terminem składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień
wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia
bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji
wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie
internetowej powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w.w terminu, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
będzie dla wykonawców wiążąca. Modyfikacja ta znajdzie się również na stronie internetowej
powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl
14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
16. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 15, Koperta
(opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”.
17. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
18. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
19. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty
Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane
w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 Prawo zamówień publicznych (przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
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techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności).
20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty i podpisania umowy.
21. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

XXII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym we
Wrześni, ul. Chopina 10 , 62 – 300 Września, pok.11a (kancelaria) lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września, nie później niż do
dnia 09.01. 2015 r. do godz. 09:00
2. W niniejszym postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 09.01. 2015 r. o godz. 09:30
w pokoju nr 106 w siedzibie Starostwa Powiatowego.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w punkcie 5 i 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
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wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej
kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
2.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien

je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była
ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą
przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być
podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy poprawia omyłki w ofercie.
3.

W ofercie należy podać cenę (kwotę brutto) zamówienia, z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku – za całość przedmiotu zamówienia, według zasady, że trzecia cyfra
po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli
trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie
ulegnie zmianie.
4.

Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.

5.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie mógł

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6.

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności

umowy i nie będą podlegały zmianom.
7.

Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty

winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz.
385) oraz na podstawie aktów wykonawczych.
XXIV. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie
w złotych polskich.
XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
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Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C” 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą
ceną (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej
0,005 pkt się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg
wzoru:
Cmin
„C” = --------------------------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”
2. doświadczenie Wykonawcy „D” 40%
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie („D”) najwyżej będzie punktowana oferta
Wykonawcy z największym doświadczeniem w realizacji form doskonalenia nauczycieli
(szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne), pozostałe oferty
uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Dbad
„D” = -------------------------- x 100 pkt x 40 %
Dmax
gdzie: Dbad – doświadczenie Wykonawcy wykazane w badanej ofercie;
Dmax – największe doświadczenie Wykonawcy spośród złożonych ofert;
40% - waga kryterium „D”
Oceniając ofertę w kryterium „D” Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie
Wykonawcy w realizacji form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty,
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wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. W ocenie zostanie uwzględniona każda dodatkowa
(pojedyncza) forma doskonalenia nauczycieli ponad minimum (5) wskazane w pkt.
IX ppkt. 2 SIWZ, którą Wykonawca wykaże w ofercie (wg załącznika nr 6 do SIWZ).
XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
2.

Zamawiający zawrze umowę na piśmie z Wykonawcą, którego oferta zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie
to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostanie
przesłane w inny sposób.
3.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Dokładny termin zawarcia umowy podany zostanie wybranemu Wykonawcy.
4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, o których
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mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp wzór umowy stanowi treść
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie
warunków zmian określa w/w wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące
załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
4. Oświadczenie - grupa kapitałowa- załącznik nr 4
5. Wykaz osób - załącznik nr 5
6. Wykaz usług – załączniki nr 6
7. Wzór umowy- załącznik nr 7
8. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8
9. Harmonogram szkoleń - załącznik nr 9
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Zatwierdzam:
.......................................................
podpis
Września, dnia ………………… r.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: przeprowadzenie
szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych
dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system

doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”
realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres siedziby
NIP
Regon .....................................................................................................................................................................
Numer telefonu: .................................................................................................................................................
Numer faksu: ......................................................................................................................................................
E mail:..............................................................................................................................................
1. Oświadczamy, że część zadania w postaci…………………...…… będzie realizowana
przez podwykonawcę / ów.
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie wymogami zawartymi w
Siwz, w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, za cenę:
pakiet nr I: Zarządzanie szkołą – całkowita kwota za pakiet ………… zł brutto
a) 2 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 6 godz. szkoleń w formie wykładów – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 9 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
d) 4 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
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pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej – całkowita
kwota za pakiet ………… zł brutto
a) 16 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 8 godz. szkoleń w formie wykładów – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 19 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
d) 12 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne – całkowita kwota za pakiet
………… zł brutto
a) 35 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 22 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 7 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet nr IV: Metody nauczania – całkowita kwota za pakiet ………… zł brutto
a) 99 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 29 godz. szkoleń w formie wykładów – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 33 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
d) 34 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet V: Umiejętności wychowawcze – całkowita kwota za pakiet ………… zł brutto
a) 101 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 17 godz. szkoleń w formie wykładów – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 9 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
d) 26 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami – całkowita kwota za pakiet ………… zł
brutto
a) 49 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 26 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 10 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela – całkowita kwota za pakiet ………… zł
brutto
a) 43 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
b) 10 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole – całkowita kwota za pakiet ………… zł brutto
a) 50 godz. szkoleń w formie warsztatów – kwota za godz. ……… zł brutto
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b) 2 godz. szkoleń w formie wykładów – kwota za godz. ……… zł brutto
c) 28 godz. konsultacji grupowych – kwota za godz. ……… zł brutto
d) 8,5 godz. konsultacji indywidualnych – kwota za godz. ……… zł brutto
3. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty,
b) zapoznaliśmy się z zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorem
umowy (projektem), akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą i na warunkach określonych we wzorze
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
c) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są :
(1). ....................................................................................................................................................
(2). ....................................................................................................................................................

Podpisano:
.......................................................
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy
lub osoby występującej
w jego imieniu)

....................................,dn..............................
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Załącznik nr 2
…………………….. dnia, ………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU- dotyczy części…….
Ja ............................................................................................................................................................................
/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /
reprezentując
.................................................................................................................................................................................
/ nazwa firmy wykonawcy /
jako
.................................................................................................................................................................................
Stosowanie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oświadczam(y), że:
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych
i indywidualnych

dla

nauczycieli

szkół

i

przedszkoli

w

ramach

projektu

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół
z terenu powiatu wrzesińskiego” .
2. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem,
3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
4. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Podpisano:
.......................................................
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej
w jego imieniu)
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Załącznik nr 3
…………………….. dnia, ………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów i wykładów
oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli
w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia

rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Podpisano:
.......................................................
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej
w jego imieniu)
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Załącznik nr 4

………………………………….

…………………….. dnia, ………………………

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla
nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia

rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”
oświadczam*, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca:
……………………………………………………………………………………..
n nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
*właściwe zaznaczyć znakiem X
Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

UWAGA:
W przypadku, jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, należy załączyć do oferty listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 PZP.
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert, w tym
postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie
wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy Wykonawcami).
Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy
…………………………………………………………..

(podpis i pieczęć)
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nr części

Imię i

Kwalifikacje

Doświadczenie

zamówienia

nazwisko

zawodowe

(należy podać tematy
szkoleń/warsztatów/wykładów/konsultacji
grupowych i indywidualnych oraz do kogo
były skierowane)

Wykształcenie

Zakres wykonywanych

Informacja

o

czynności

dysponowania

tymi

przez wykonawcę

Pakiet I

Pakiet II
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podstawie
osobami

Załącznik nr 5
Pakiet III

Pakiet IV

Pakiet V
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Pakiet VI

Pakiet VII

Pakiet VIII
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Załącznik nr 5
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia poprzez osoby wymienione w wykazie osób.
Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie w Załączniku nr 5 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia” na osobę spełniającą wymagania określone w SIWZ jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji
losowych tj. jak np. choroba, śmierć, udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

......................., dnia ............... 2014 r.
………………………………………
( podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 6

…………………….. dnia, ………………………

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB
CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG W OKRESIE
OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMMINU SKŁADANIA
OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY –
W TYM OKRESIE
– dotyczy pakietu nr……………
Nazwa Wykonawcy
...........................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
...........................................................................................................................................................................
Numer telefonu
...........................................................................................................................................................................
Numer teleksu/faksu
...........................................................................................................................................................................

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Wykaz usług

Miejsce wykonania
usługi (nazwa
i adres poprzedniego
zamawiającego)

Wartość usług za
którą wykonawca
był odpowiedzialny
(należy podać
wartość wykonanej
usługi w PLN
brutto)

Data wykonania
usługi
( należy podać okres
wykonywania)

Załącznik nr 6

Podpisano:
.......................................................
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy
lub osoby występującej w jego imieniu)
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Załącznik nr 7
UMOWA Nr ………………………………

Zawarta w dniu ……………………………………… we Wrześni pomiędzy:
Powiatem Wrzesińskim z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, zwanym w dalszej części
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Dionizego Jaśniewicza – Przewodniczącego Zarządu,
2. Waldemara Grzegorka – Członka Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,
zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą
na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych
i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. „Zmodernizowany
system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”
zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej i w ofercie Wykonawcy, zwane dalej
„przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli.
3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zapewnienia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
2) opracowania programu szkoleń w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Powyższe należy
wykonać w porozumieniu z SORE, koordynatorem sieci i koordynatorem projektu oraz uzyskaniu
ostatecznej akceptacji menadżera projektu Program szkolenia musi być na wysokim poziomie
i stanowić poszerzenie dotychczasowej wiedzy
uczestników
(szkolenia
na
poziomie
zaawansowanym),
3) opracowania uszczegółowionego harmonogramu szkoleń w stosunku do załączonego do siwz.
Harmonogram szkoleń należy uzgodnić odpowiednio z SORE lub koordynatorem sieci na co najmniej
tydzień przed planowanymi zajęciami. Zajęcia będą się odbywać głównie popołudniami, po zajęciach
lekcyjnych. Na trzy dni przed ustalonymi zajęciami Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu,
w którym ma odbyć się szkolenie (dot. pozycji z harmonogramu załączonego do siwz, gdzie wpisano
w kolumnie miejsce realizacji),
4) opracowania i udostępnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych, (oznakowanych logotypami:
UE, EFS, POKL) oraz 1 egzemplarza lub kserokopii Zamawiającemu;
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5) wydanie każdemu uczestnikowi/uczestniczce zaświadczenia potwierdzającego ukończenie każdej z
ofert doskonalenia i pracach sieci współpracy i samokształcenia z potwierdzeniem liczby odbytych
godzin i zakresu merytorycznego,
6) przedstawienie menadżerowi projektu listy nauczycieli, którym wydano zaświadczenia z informacją
o zakresie merytorycznym szkoleń,
7) przekazanie menadżerowi projektu, bezpośrednio po realizacji danej formy doskonalenia, a
najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych oryginałów dokumentów powstałych w wyniku realizacji form
doskonalenia, do których wytworzenia zobowiązany został Wykonawca.
8) świadczenia usługi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem zajęć,
9) współpraca z SORE, koordynatorami sieci a także menadżerem projektu w zakresie organizacji
spotkań,
10) prowadzenie dokumentacji zajęć w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego (m.in.
prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności według wzoru zamawiającego, sporządzenie
dokumentacji fotograficznej). Zamawiający wymaga dostarczenia po zakończeniu zajęć z danego
pakietu na nośniku elektronicznym co najmniej 2 zdjęć z każdej przeprowadzonej formy doskonalenia
(warsztat/wykład). Zdjęcia należy opisać i opatrzyć datą w celu identyfikacji danej formy
doskonalenia,
11) zachowania w tajemnicy danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją zamówienia,
4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do
dokumentów, opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach
realizacji niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności w celu udostępniania na stronach
internetowych Zamawiającego
5. Zakres obowiązków osób wykonujących przedmiot zamówienia wynikający z umowy zawartej z
wybranym Wykonawcą nie może powodować kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach
realizacji innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak
również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie zawartej umowy.
Ponadto osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia nie mogą przekroczyć limitu 240 godzin
pracy w miesiącu na osobę w ramach wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że od dnia
podpisania umowy nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej
w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach
EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu umowy
oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z ich zatrudnieniem. W przypadku jeżeli w/w
osoby są lub będą zatrudnione w jednej z ww. instytucji są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy
zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu umowy oraz nie ma miejsca
podwójne finansowanie związane z ich zatrudnieniem.
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7. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym
Projektem, w tym finansowych.
8. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli
oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.
§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z harmonogramem szkoleń,
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ jednak nie później niż do 12 czerwca 2015 r.
§3
Dokumentacja wykonania usługi
1. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług realizacji form doskonalenia
nauczycieli i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów związanych z wykonaniem
umowy: harmonogramów i scenariuszy, list obecności, dziennika zajęć, materiałów z dokumentacji
ćwiczeń, sporządzonej dokumentacji fotograficznej.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 1 w terminie do 7 dnia
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymagania projektu pn.
„„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu
wrzesińskiego” określają inny - wcześniejszy termin przekazania odpowiednich dokumentów,
dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu najpóźniej na 4 dni przed upływem tego terminu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań w projekcie
„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu
powiatu wrzesińskiego” oraz ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich
projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia oraz środków własnych.
4. W przypadku złożenia nieprawidłowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do jej
poprawienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od momentu wezwania do
jej poprawienia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wszelkich zestawień wynikających z dokumentacji
wykonania usługi na prośbę Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia takiego
żądania.
§4
Oznakowanie
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich
dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (zarówno w wersji pisemnej jak i
elektronicznej).
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej.
3. Wytworzenie oznaczeń każdorazowo poprzedzone zostać musi konsultacją z Zamawiającym, a
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kompletność oznaczeń, ich wielkość i inne zasadnicze cechy prawidłowego oznaczania muszą być
zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania logotypów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
Unii Europejskiej oraz EFS zgodnie z Wytycznymi ds. promocji oraz z „Planem komunikacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego: http://www.efs.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx.
§5
Ogólne reguły wykonywania umowy
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
2. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w szczególności do informowania
Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej realizacji świadczeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy poprzez osobę wskazaną w ofercie
Wykonawcy w Załączniku nr 5 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” .
5. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające kwalifikacje
i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu.
6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4 jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia
okoliczności określonych w § 8 ust. 2 na warunkach w nim wskazanych.
7. Przed rozpoczęciem realizacji umowy a także w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję eksperta
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję
eksperta potwierdzających jej kwalifikacje oraz doświadczenie, na żądanie Zamawiającego.
W przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba nie spełnia wymaganych kwalifikacji,
Zamawiający zażąda wskazania innej osoby, która będzie spełniać wymogi wskazane w SIWZ.
8. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:
1) Ze strony Zamawiającego: ……………………………, tel. …………… e-mail.............…
2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………, tel. …………… e-mail…….…….
§6
Wynagrodzenie
1. Strony będą rozliczać się w miesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym Wykonawca
wystawi fakturę VAT/rachunek do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
rozliczenie.
2. Strony ustalają, iż za wykonanie usługi, objętej przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości do ……… zł brutto (słownie:
……), w tym za jedną godzinę dydaktyczną:
a) szkoleń w formie warsztatów – ……… zł brutto,
b) szkoleń w formie wykładów – ……… zł brutto,
c) konsultacji grupowych – ……… zł brutto,
d) konsultacji indywidualnych – ……… zł brutto.
3. Wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o ilość godzin faktycznie zrealizowanych wykazanych
przez Wykonawcę i przedstawionych Zamawiającemu.
4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT/rachunku w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku.
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5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w Biurze Projektu
mieszczącego się w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni przy
ul. Chopina 10, prawidłowo sporządzonej dokumentacji określonej w §3 ust 1, oraz faktury
VAT/rachunku.
6. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu wypłaty przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dotacji rozwojowej przez Instytucję
Pośredniczącą.
7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku, w którym wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, o której mowa w ust. 2, Wykonawca
nie ma prawa do żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między
wynagrodzeniem określonym w ust. 1, a wynagrodzeniem za faktycznie wykonany przedmiot umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym obejmuje wszystkie opłaty publicznoprawne, do których
opłacenia zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności wszelkie opłaty i składki związane z osobą
wskazaną w Załączniku nr 5 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.
§7
Umowy i kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub w sposób rażący nienależycie wykonuje podstawowe
obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po uprzednim
jednorazowym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień w dodatkowym terminie
7 dni. Na równi z rażącym nienależytym wykonaniem poczytuje się złożenie przez Wykonawcę
fałszywych, podrobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania zapłaty za
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:
1) złożenie niepoprawnej dokumentacji związanej z rozliczeniem czasu pracy i niepoprawienie jej w
terminie 2 dni od wezwania zamawiającego do dokonania poprawek lub uzupełnienia dokumentacji –
70 zł za w każdym miesiącu stwierdzenia naruszenia;
2) za każde niestawiennictwo się trenera, szkoleniowca, wykładowcy, konsultanta w godzinach
wyznaczonych przez Zamawiającego – 70 zł za każdą godzinę nieobecności;
3) za niewykonanie wszystkich zadań w terminach określonych przez Zamawiającego 1 000 zł za
każdy miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie wszystkich zadań;
4) w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 500 złotych za każde stwierdzone
naruszenie obowiązku prawidłowego wykonywania umowy;
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy;
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
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5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej do wysokości pełnej wartości szkody.
§8
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażona
na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie w Załączniku nr 5 „Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” na osobę spełniającą wymagania określone w SIWZ
jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych tj. jak np. choroba, śmierć
udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola, skutkująca
zmniejszeniem wynagrodzenia.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych
z realizacją niniejszej umowy.
§9
Przepisy końcowe
1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających z umowy
na rzecz osoby trzeciej.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz .U. z 2006r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z
2013 r. , poz. 907 z późn. zm.).
4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 8
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzenie szkoleń w formie
warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół
i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia
rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Usługa wykonywana będzie umową - zleceniem.
Zamówienie zostało podzielone na 8 części (pakietów) z uwagi na tematykę zajęć, oznaczone
jako:
1. pakiet nr I: Zarządzanie szkołą – w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany
do przeprowadzenia:
a) 2 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 6 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 9 godz. konsultacji grupowych,
d) 4 godz. konsultacji indywidualnych.
2. pakiet nr II: Motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej - w ramach tego
pakietu wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia:
a) 16 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 8 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 19 godz. konsultacji grupowych,
d) 12 godz. konsultacji indywidualnych.
3. pakiet nr III: Technologie informacyjno-komunikacyjne - w szkole w ramach tego pakietu
wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia:
a) 35 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 22 godz. konsultacji grupowych,
c) 7 godz. konsultacji indywidualnych.
4. pakiet nr IV: Metody nauczania - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany
do przeprowadzenia:
a) 99 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 29 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 33 godz. konsultacji grupowych,
d) 34 godz. konsultacji indywidualnych.
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5. pakiet V: Umiejętności wychowawcze nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia:
a) 101 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 17 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 9 godz. konsultacji grupowych,
d) 26 godz. konsultacji indywidualnych.
6. pakiet VI: Współpraca szkoły z rodzicami - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia:
a) 49 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 26 godz. konsultacji grupowych,
c) 10 godz. konsultacji indywidualnych.
7. pakiet nr VII: Rozwój osobisty nauczyciela - w ramach tego pakietu wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia:
a) 43 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 10 godz. konsultacji indywidualnych.
8. pakiet VIII: Sukces edukacyjny w szkole - w ramach tego pakietu wykonawca będzie zobowiązany
do przeprowadzenia:
a) 50 godz. szkoleń w formie warsztatów,
b) 2 godz. szkoleń w formie wykładów,
c) 28 godz. konsultacji grupowych,
d) 8,5 godz. konsultacji indywidualnych.
2. 1 godzina szkoleniowa odpowiada 1 godzinie zegarowej.
3. Miejsce realizacji zamówienia to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum na terenie powiatu
wrzesińskiego.
4. Koszty pobytu, dojazdu i wyżywienia eksperta (wykładowy, trenera) i innych osób występujących
przy realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy pokrywa Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe (w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu
wrzesińskiego), sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkoleń, poczęstunek w formie bufetu
kawowego z przekąskami, materiały biurowe.
6. Szkolenia mają być wzbogacone o zawartość merytoryczną (dodatkowe rozszerzenie wiedzy
teoretycznej i praktycznej) związaną z rzeczywistym środowiskiem danej placówki oświatowej
oraz jej potrzebami.
7. W ramach każdej części (pakietu) Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Zapewnienia trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
2) Opracowania programu szkoleń w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Powyższe
należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym. Program szkolenia musi być na wysokim
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poziomie i stanowić poszerzenie dotychczasowej wiedzy uczestników (szkolenia na poziomie
zaawansowanym),
3) Opracowania uszczegółowionego harmonogramu szkoleń w stosunku do załączonego
do siwz. Harmonogram szkoleń należy uzgodnić odpowiednio z SORE lub koordynatorem
sieci na co najmniej tydzień przed planowanymi zajęciami. Zajęcia będą się odbywać głównie
popołudniami, po zajęciach lekcyjnych. Na trzy dni przed ustalonymi zajęciami Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o miejscu, w którym ma odbyć się szkolenie (dotyczy pozycji
z harmonogramu załączonego do siwz, gdzie wpisano w kolumnie miejsce realizacji).
3) Opracowania i udostępnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych, (oznakowanych
logotypami: UE, EFS, POKL) oraz 1 egzemplarza lub kserokopii Zamawiającemu;
4) Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie każdej z ofert doskonalenia i pracach
sieci współpracy i samokształcenia z potwierdzeniem liczby odbytych godzin i zakresu
merytorycznego,
5) Przedstawienie Zamawiającemu listy nauczycieli, którym wydano zaświadczenia
z informacją o zakresie merytorycznym szkoleń.
6) Przekazanie Zamawiającemu bezpośrednio po realizacji danej formy doskonalenia,
a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych oryginałów dokumentów powstałych w wyniku realizacji
form doskonalenia, do których wytworzenia zobowiązany został Wykonawca,
7) Oznaczenia logiem Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów
sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (zarówno w wersji pisemnej,
jak i elektronicznej). Zamawiający przekaże niezbędne logowanie drogą elektroniczną,
po podpisaniu umowy.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizacją zamówienia.
9) świadczenia usługi zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem zajęć.
10) Współpraca z SORE, koordynatorami sieci a także menadżerem projektu w zakresie
organizacji spotkań,
11) Prowadzenie dokumentacji zajęć w sposób zgodny z wymogami Zamawiającego (m.in.
prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności według wzoru Zamawiającego, sporządzenie
dokumentacji fotograficznej). Zamawiający wymaga dostarczenia po zakończeniu zajęć
z danego pakietu na nośniku elektronicznym co najmniej 2 zdjęć z każdej przeprowadzonej
formy doskonalenia (warsztat/wykład). Zdjęcia należy opisać i opatrzyć datą w celu
identyfikacji danej formy doskonalenia.
12) Zachowania w tajemnicy danych do których uzyska dostęp w związku z realizacją
zamówienia.
8. Szkolenia odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie załączonym
do SIWZ. W wyjątkowych sytuacjach terminy spotkań mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający
poinformuje najpóźniej na 7 dni przed planowanymi zajęciami. O ewentualnej zmianie miejsca
szkolenia Zamawiający poinformuje najpóźniej na 3 dni przed planowaną formą doskonalenia.
9. Funkcja eksperta winna być pełniona przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
10. Przed rozpoczęciem realizacji umowy a także w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję
eksperta Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów dotyczących osoby pełniącej
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funkcję eksperta potwierdzających jej kwalifikacje oraz doświadczenie, na żądanie Zamawiającego.
W przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba nie spełnia wymaganych kwalifikacji,
Zamawiający zażąda wskazania innej osoby, która będzie spełniać wymogi wskazane w SIWZ.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację formy doskonalenia.
12. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dokładne adresy placówek
wskazanych w zał. nr 9 do SIWZ pn. Harmonogram oraz wskaże osoby do kontaktu.

Zakres obowiązków osób wykonujących przedmiot zamówienia wynikający z umowy zawartej z
wybranym Wykonawcą nie może powodować kolizji z ewentualnymi obowiązkami w ramach
realizacji innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
jak również w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i nie
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych na podstawie
zawartej umowy. Ponadto osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia nie mogą
przekroczyć limitu 240 godzin pracy w miesiącu na osobę w ramach wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i Zamawiającego.

Osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że od
dnia podpisania umowy nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w żadnej instytucji
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia),
Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej
lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem
przy realizacji przedmiotu umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z ich
zatrudnieniem. W przypadku jeżeli w/w osoby są lub będą zatrudnione w jednej z ww. instytucji
są zobowiązane niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie
zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy
realizacji przedmiotu umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z ich
zatrudnieniem.
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HARMONOGRAM SZKOLEŃ

PAKIET NR 1 - ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

1

Aktualny status nauczyciela w świetle uwarunkowań organizacyjnych i prawnych.

2

Aktualny status nauczyciela w świetle uwarunkowań organizacyjnych i prawnych – pytania i
odpowiedzi (2 x 2 godziny)

1

3

Wypracowanie zmian w dokumentach i procedurach szkolnych.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa
w Czeszewie

4

Wypracowanie zmian w dokumentach i procedurach szkolnych (karta obserwacji zachowań
uczniów klas IV-VI oraz regulaminu szatni) (2 grupy x 3 godz.)

2

6

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa nr 2
we Wrześni

5

6

Media relations
1. Zasady współpracy z dziennikarzami;
2. Sposoby informowania o sytuacjach trudnych i kryzysowych;
3. Kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły/przedszkola w mediach;
4. Szkolna polityka medialna.
5. Jak przygotować „dobry” komunikat prasowy?
Zarządzanie zespołem pracowników w kontekście budowania wizerunku i promocji
szkoły/przedszkola
1. Rozwój umiejętności budowania skutecznego zespołu. Budowanie właściwych relacji
z pracownikami.
2. Wypracowanie technik kierowania pracą zespołową. Jak kierować zespołem pracowników
by utożsamiali się z placówką
3. Kreowanie konstruktywnych i pozytywnych postaw pracowników
4. Odpowiedzialność i rola wszystkich pracowników w promocji i kształtowaniu wizerunku
placówki
RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 1

1

4
4

1

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa
w Górnych Grądach

od dnia podpisania
umowy do 31.01.2015

2

Zespół Szkół Specjalnych
we Wrześni

1

2

2

01.03.2015 - 31.03.2015

6

9

4

PAKIET NR 2 - MOTYWOWANIE UCZNIÓW, TRENING TWÓRCZOŚCI W PRACY
ZESPOŁOWEJ

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

4

1

Jak motywować do nauki ucznia o przeciętnych zdolnościach?

1

2

Jak motywować do nauki ucznia o przeciętnych zdolnościach? – analizy przypadków

1

3

Trudności w aktywizacji uczniów – pytania i odpowiedzi.

1

4

Innowacje w edukacji szkolnej sposobem na aktywizację ucznia.

1

5

Innowacje w edukacji szkolnej sposobem na aktywizację ucznia.

1

6

Twórczość w codzienności szkolnej.

1

7

Twórczość w codzienności szkolnej – pytania i odpowiedzi.

1

8

Projekty edukacyjne w kształtowaniu postaw uczniów.

1

9

Projekty edukacyjne w kształtowaniu postaw uczniów – studia przypadków.

1

10

Kreatywności można się nauczyć. Jak pomóc uczniom i sobie w rozwijaniu kreatywności?

1

11

Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami dotyczących motywowania uczniów do nauki.
Stworzenie katalogu technik uczenia się ucznia i sposobów motywowania do nauki.

1

12

Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami dotyczących motywowania uczniów do nauki.
Stworzenie katalogu technik uczenia się ucznia i sposobów motywowania do nauki.

1

13

Mamo dostałem 5, a Ciebie nie ma – czyli kwestia motywacji ucznia i jego kontaktu z rodzicami.

1

14

Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami dotyczących motywowania uczniów do nauki.
Stworzenie katalogu technik uczenia się ucznia i sposobów motywowania do nauki.

1

15

Jak polubić szkołę? Zajęcia rozwijające aktywność uczniów młodszych.

1

16

Jak polubić szkołę? Nauczyciel w sytuacjach trudnych w pracy w uczniem młodszym – pytania i
odpowiedzi.

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 2

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Miejsce realizacji (szkoła)

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

4
2

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3
3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

5

Szkoła Podstawowa w Lisewie

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Targowej Górce

01.03.2015 - 31.03.2015

Zespół Szkół Politechnicznych
we Wrześni

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa w Grabowie
Królewskim

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa
w Sokolnikach

2

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

4

8

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

16

Przewidywany termin
realizacji

19

12

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa
w Bieganowie

Samorządowa Szkoła
Podstawowa
nr 1 we Wrześni

PAKIET NR 3 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W SZKOLE

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

8

1

Efektywne wykorzystanie tablicy multimedialnej (2 x 4 godziny).

1

2

Efektywne wykorzystanie tablicy multimedialnej.

1

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

2

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

Prezentacje multimedialne (Power Point, Prezi) na lekcjach.

1

4

Prezentacje multimedialne (Power Point, Prezi) na lekcjach.

1

5

Efektywne wykorzystanie tablicy multimedialnej w aktywizacji ucznia.

1

6

Efektywne wykorzystanie tablicy multimedialnej w aktywizacji ucznia.

1

7

TIK w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

8

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

9

E-podręcznik w szkole podstawowej.

1

5

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

10

Budowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

11

Budowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem e-podręcznika.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

12

E-dziennik – zasady funkcjonowania i korzystania.

1

13

Wprowadzanie danych do systemu e-dziennik w zależności od uprawnień użytkownika.

1

14

Uprawnienia administratora oraz różnych użytkowników e-dziennika (dla dyrektora szkoły).

1

15

E-dziennik – zasady funkcjonowania i korzystania.

1

16

Wprowadzanie danych do systemu e-dziennik w zależności od uprawnień użytkownika.

1

17

Uprawnienia administratora oraz różnych użytkowników e-dziennika (dla dyrektora szkoły).

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 3

4
3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

2

Szkoła Podstawowa w Górnych
Grądach

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

Szkoła Podstawowa w Lisewie
Przedszkole "Bajkowy Świat"
w Orzechowie

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Pyzdrach

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

6
2

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Nekli

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

6
2
35

Miejsce realizacji (szkoła)

0

22

7

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Gimnazjum w Zespole Szkół
w Nekli

PAKIET NR 4 - METODY NAUCZANIA

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

1

Diagnoza sfer funkcjonowania dziecka. Normy rozwojowe.

1

3

2

Tworzenie wzorcowego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1

4

3

Wspomaganie rozwoju dziecka: motoryka dziecka, emocje dziecka, rozwój społeczny
i komunikacja z dzieckiem (2 x 4 godziny).

1

8

4

Tworzenie wzorcowego programu wczesnego wspomagania dziecka.

1

5

Warsztat pracy nauczyciela – wczesne wspomagania rozwoju dziecka w pytaniach
i odpowiedziach.

1

6

Planowanie i formy pracy z dzieckiem autystycznym.

1

7

Komunikacja w pracy z dzieckiem autystycznym.

1

8

Komunikacja w pracy z dzieckiem autystycznym.

1

2

9

Warsztat pracy nauczyciela – praca z dzieckiem autystycznym w pytaniach i odpowiedziach.

1

4

10

Wybrane nowoczesne metody i techniki uczenia się.

1

11

Wybrane nowoczesne metody i techniki uczenia się.

1

12

Aktywizacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z podziałem na uczniów kl. I-III i
kl. IV-VI.

1

13

Aktywizacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – analizy przypadków.

1

14

Nowatorskie metody wsparcia nauczyciela – nauczyciele w tworzenie IPET.

1

15

Nowatorskie metody wsparcia nauczyciela – nauczyciele w tworzenie IPET.

1

16

Nowoczesne metody i techniki uczenia się.

1

17

Nowoczesne metody i techniki uczenia się – analizy przypadków.

1

18

Zrozumieć dziecko ze spektrum autyzmu czyli co nauczyciel przedszkola wiedzieć powinien.

1

19

Opracowanie przykładowego IPET-u dla uczniów ze spektrum autyzmu.

1

20

Uczymy uczniów się uczyć i zapamiętywać - efektywne techniki uczenia się, nowoczesne metody
aktywizujące na lekcjach.

1

4
4
3
3

4
2
4
3
2
4
4
4
4
4
5

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

Przedszkole "Koszałek Opałek"
w Miłosławiu

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

Szkoła Podstawowa w Górnych
Grądach

Szkoła Podstawowa w Lisewie

Przedszkole "Tęczowa Chatka"
we Wrześni
Szkoła Podstawowa
w Grabowie Królewskim

PAKIET NR 4 - METODY NAUCZANIA cd.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

6

Łączna
liczba
godzin
wykładów

21

Nowoczesne metody aktywizujące na lekcji - praktyczne zastosowanie i wykorzystanie tablicy
interaktywnej w pracy nauczyciela (2 x 3 godz.).

2

22

Jak uczy się mózg – problematyka uczenia się widziana z perspektywy neurobiologii, psychologii
i pedagogiki.

1

4

23

W jaki sposób człowiek się uczy? Kwestionariusz stylów uczenia się.

1

3

24

Przeprowadzenie otwartej lekcji koleżeńskiej – warsztatów dla uczniów z technik uczenia się nauczyciele prezentują wybrane techniki uczenia się pracując na grupie obecnych na
konsultacjach nauczycieli.

1

25

Uczymy uczniów się uczyć i zapamiętywać - efektywne techniki uczenia się.

1

4

26

Nowoczesne metody aktywizujące na lekcji.

1

4

27

Jak uczy się mózg – problematyka uczenia się widziana z perspektywy neurobiologii, psychologii
i pedagogiki.

1

4

28

W jaki sposób człowiek się uczy? Kwestionariusz stylów uczenia się.

1

3

29

Przeprowadzenie otwartej lekcji koleżeńskiej – warsztatów dla uczniów z technik uczenia się nauczyciele prezentują wybrane techniki uczenia się pracując na grupie obecnych na
konsultacjach nauczycieli.

1

30

Uczymy uczniów się uczyć i zapamiętywać- efektywne techniki uczenia się

1

31

Jak uczy się mózg – problematyka uczenia się widziana z perspektywy neurobiologii, psychologii
i pedagogiki.

1

32

Przeprowadzenie otwartej lekcji koleżeńskiej – warsztatów dla uczniów z technik uczenia się
(nauczyciele przygotowują po jednej metodzie i przetrenują ją w czasie spotkania -konsultacji).

1

33

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjno-rozwojowych w przedszkolu.

1

4

34

Profilaktyka logopedyczna – ćwiczenia w domu i przedszkolu.

1

3

35

Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym.

1

3

36

Planowanie pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym.

1

37

Metody i formy pracy w edukacji wczesnoszkolnej – indywidualizacja oraz wielopoziomowość
nauczania w klasach mieszanych wiekowo.

1

5

38

Podstawa programowa oraz sposoby jej realizowania w edukacji wczesnoszkolnej.

1

3

39

Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1

3

40

Zasady dostosowywania wymagań wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1

3

LOGOPEDA

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
3

4
4

2

Szkoła Podstawowa
w Sokolnikach

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

Szkoła Podstawowa
w Grabowie Królewskim

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

Miejsce realizacji (szkoła)

Szkoła Podstawowa
w Bieganowie

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Przedszkole Niepubliczne
"Miś Uszatek" we Wrześni

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół
w Otocznej
Gimnazjum w Zespole Szkół
w Nekli

PAKIET NR 4 - METODY NAUCZANIA cd.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

41

Metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1

3

42

Zasady dostosowywania wymagań wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
przedmioty humanistyczne

1

2

43

Zasady dostosowywania wymagań wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –
przedmioty matematyczno-przyrodnicze

1

2

44

Tworzenie planów pracy dla wskazanych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1

45

wykład: „Niepełnosprawność dziecka w wieku przedszkolnym – najczęściej występujące
zaburzenia”.

1

46

warsztaty: „Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjno-rozwojowych
w przedszkolu”.

1

3

47

Zabawy muzyczno-ruchowe jako metoda wspomagająca rozwój dziecka.

1

2

48

Metodologia pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1

49

Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

1

50

Nauczyciel jako diagnosta poziomu rozwoju dziecka – metody, techniki, narzędzia.

1

51

Nauczyciel jako diagnosta poziomu rozwoju dziecka – metody, techniki, narzędzia.

1

52

Nauczyciel jako diagnosta poziomu rozwoju dziecka – metody, techniki, narzędzia.

1

53

Metody i formy pracy z uczniem młodszym warunkujące sukces edukacyjny.

1

54

Metody i formy pracy z uczniem młodszym warunkujące sukces edukacyjny.

1

55

Metody i formy pracy z uczniem młodszym warunkujące sukces edukacyjny.

1

3

56

Metody pracy ze wskazanym uczniem słabym lub uczniem zdolnym.

1

3

57

Jak zdiagnozować u dzieci i młodzieży przyczynę niechęci do czytania?
Jak postępować, by chęć do czytania książek przez uczniów nie zaniknęła?
Jakie są najnowsze metody zachęcania uczniów do czytania zalecane przez współczesną
metodykę?

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 4

3
2

3
3
4
3
3
4
3

1

1

99

29

33

34

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Społecznych
w Grzybowie

Niepubliczne Przedszkole
"Grzybek" w Zespole Szkół
Społecznych w Grzybowie

Samorządowa Szkoła
Podstawowa
nr 1 we Wrześni

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Samorządowa Szkoła
Podstawowa
w Nowym Folwarku

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Zespół Szkół Politechnicznych
we Wrześni

PAKIET NR 5 - UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

1

Agresja i przemoc w szkole a aktywność ucznia – analizy przypadków.

1

2

Postawy i zmiany postaw – perspektywa edukacyjna.

1

3

Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za sukces edukacyjny ucznia – perspektywa
rodzica i nauczyciela (3 x 3 godziny).

1

9

4

Kształtowanie postaw dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

1

4

5

Kształtowanie postaw dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

1

6

Polubić i zbudować więź – trudne dziecko (budowanie kontaktu z dziećmi mającymi trudności
w funkcjonowaniu w grupie i wspierania ich rozwoju, poznanie sposobów budowania
współpracy z rodzicami dzieci stwarzających trudności).

1

7

Nauczyciel jako mediator.

1

8

Rany na ukojenie o agresji ukrytej, zagrożeniach związanych z samookaleczaniem się i innych
formach autoagresywnych zachowań nastolatków.

1

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

9

Jaką rolę wychowawczą w życiu ucznia spełnia środowisko szkolne oraz nauczyciele jako osoby
znaczące? Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów.

1

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

10

Sposoby reagowania na trudne sytuacje wychowawcze, podejmowanie skutecznych interwencji
wychowawczych i tworzenia skutecznych procedur umożliwiających oddziaływanie na uczniów
we współpracy z rodzicami i innymi instytucjami (sąd, policja, kuratorzy sądowi).
(4 godz. x 2 gr.)

2

11

Dyscyplina w klasie szkolnej, czyli szkolne gry uczniów. Kompetencje nauczyciela jako
wychowawcy (3 godz. 2 grupy).

2

12

Jaką rolę wychowawczą w życiu ucznia spełnia środowisko szkolne oraz nauczyciele jako osoby
znaczące? Metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów.

1

13

Praca z uczniem niedojrzałym emocjonalnie i społecznie.

1

4

14

Trening umiejętności wychowawczych.

1

10

15

Problemy wychowawcze - analiza indywidualnych przypadków (dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej).

1

5

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

16

Problemy wychowawcze - analiza indywidualnych przypadków (dla nauczycieli klas IV-VI).

1

5

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

3
3

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4

Miejsce realizacji (szkoła)

Szkoła Podstawowa w Lisewie

Szkoła Podstawowa w Targowej
Górce

Przedszkole "Tęczowa Chatka"
we Wrześni

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

5

8

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

6

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

Szkoła Podstawowa nr 2
we Wrześni

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Samorządowa Szkoła
Podstawowa nr 6 we Wrześni

PAKIET NR 5 - UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI cd.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

12

17

Trening skutecznego nauczyciela.

1

18

Trudności wychowawcze - analiza przypadków.

1

19

Zasady, metody wychowawcze w domu i przedszkolu.

1

20

Praca z uczniem agresywnym - prowadzenie interwencji wychowawczej.

1

4

21

Procedura oraz prowadzenie interwencji wychowawczej w szkole.

1

4

22

Rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym.

1

5

23

Trening umiejętności wychowawczych.

1

9

24

Trudności wychowawcze - analiza przypadków.

1

25

Trening umiejętności wychowawczych.

1

26

Trudności wychowawcze - analiza przypadków.

1

27

Trening umiejętności wychowawczych.

1

28

Trudności wychowawcze - analiza przypadków.

1

29

Jak radzić sobie z agresją dzieci w młodszym wieku szkolnym?

1

30

Jak radzić sobie z agresją dzieci w młodszym wieku szkolnym?

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 5

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

3
3

3

9
3

9
3

3
3

101

17

9

26

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

Przedszkole "Miś Uszatek" w Nekli

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Nekli

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół
w Marzeninie
Przedszkole "Jarzębinka"
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kołaczkowie
Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Kołaczkowie
Szkoła Podstawowa
w Borzykowie w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Kołaczkowie
Samorządowa Szkoła
Podstawowa
nr 1 we Wrześni

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

PAKIET NR 6 - WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

Liczba
grup

1

Zasady współpracy z rodzicami dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju –
konsultacje grupowe.

1

2

Współpraca rodziców i nauczycieli w motywowaniu uczniów do nauki – warsztat
(2 x 2 godziny).

1

3

Współpraca rodziców i nauczycieli w aktywizacji uczniów do nauki.

1

4

Strategie komunikacji w trudnych sytuacjach w relacjach nauczyciel – rodzic.

1

3

5

Rodzic i nauczyciel jako motywatorzy ucznia do nauki ( 2 x 3 godziny).

1

6

6

Rodzic i nauczyciel jako motywatorzy ucznia do nauki – analizy przypadków.

1

7

Efektywna współpraca z rodzicami.

1

8

Efektywna współpraca z rodzicami.

1

9

Rodzic bezcenny sojusznik. Aktywizacja rodziców do współpracy z przedszkolem.

1

10

Stworzenie banku pomysłów różnorodnych i nietypowych form współpracy z rodzicami.
Wypracowanie konspektów-scenariuszy na spotkania z rodzicami.

1

4

11

Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami - zmiana w sposobie prowadzenia wywiadówek.

1

3

12

Opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami - zmiana w sposobie prowadzenia wywiadówek.

2

6

13

Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel-rodzic.

1

4

14

Budowanie współpracy z rodzicami w obszarze wychowawczym.

1

5

15

Współpraca z rodzicem – analiza przypadków.

1

16

Współpraca nauczyciela z „trudnym” rodzicem – zasady prowadzenia rozmowy.

1

3

17

Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – rodzic.

1

5

18

Budowanie współpracy z rodzicami w obszarze wychowawczym.

1

3

19

Współpraca z rodzicami – analiza przypadków.

1

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

2

Przewidywany termin
realizacji

Miejsce realizacji (szkoła)

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Przedszkole "Koszałek Opałek"
w Miłosławiu

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

4
3

2
4
4
3

3

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

Szkoła Podstawowa w Lisewie

Szkoła Podstawowa w Targowej
Górce

Przedszkole "Tęczowa Chatka"
we Wrześni
Szkoła Podstawowa w Czeszewie
Szkoła Podstawowa nr 2
we Wrześni

Niepubliczne Przedszkole
"Słoneczko" we Wrześni

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Nekli

Przedszkole "Bajkowy Świat"
w Orzechowie

PAKIET NR 6 - WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI cd.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

3

20

Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – rodzic.

1

21

Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie
bez porażek".

1

22

Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – rodzic.

1

23

Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie
bez porażek”.

1

24

Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel – rodzic.

1

25

Opracowanie programu spotkań psychoedukacyjnych z rodzicami w oparciu o „Wychowanie
bez porażek”.

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 6

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

2
3
2

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

2
49

Przewidywany termin
realizacji

0

26

10

Miejsce realizacji (szkoła)

Przedszkole "Jarzębinka"
w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kołaczkowie
Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Kołaczkowie
Szkoła Podstawowa
w Borzykowie w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Kołaczkowie

PAKIET NR 7 - ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

1

Wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

1

3

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

Szkoła Podstawowa w Górnych
Grądach

2

Wypalenie zawodowe – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie.

1

3

Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela.

1

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Szkoła Podstawowa w Czeszewie

4

Trening umiejętności interpersonalnych nauczyciela (4godz. x 2 grupy).

2

8

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Szkoła Podstawowa nr 2
we Wrześni

5

Jak zachować balans pomiędzy pracą a życiem osobistym?

1

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Niepubliczne Przedszkole
"Słoneczko" we Wrześni

6

Radzenie sobie ze stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego.

1

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Przedszkole "Bajkowy Świat"
w Orzechowie

7

Radzenie sobie ze stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego.

1

5

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

8

Emisja i higiena głosu nauczyciela.

1

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

9

Indywidualna strategia radzenia sobie ze stresem lub wypaleniem zawodowym.

1

10

Trening radzenia sobie ze stresem.

1

4

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

11

Asertywny nauczyciel.

1

5

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

LOGOPEDA

12

Profilaktyka wypalenia zawodowego.

1

13

Mój sposób na wypalenie zawodowe.

1

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 7

3

4

3
43

0

0

10

Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół
w Marzeninie

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Orzechowie

PAKIET NR 8 - SUKCES EDUKACYJNY W SZKOLE

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

1

Oceniania kształtujące w aktywizacji ucznia.

1

2

Oceniania kształtujące w aktywizacji ucznia.

1

3

Konstruowanie autorskich programów w przedszkolu.

1

3

4

Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych w przedszkolu.

1

3

5

Tworzenie programu autorskiego w przedszkolu.

1

6

6

Wdrożenie innowacji pedagogicznej w przedszkolu.

1

6

7

Mój autorski program w przedszkolu.

1

8

Metody i formy pracy, indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.

1

4

9

Diagnoza gotowości szkolnej.

1

2

10

Zasady budowania projektu ewaluacyjnego w szkole.

1

3

11

Wsparcie w tworzeniu projektu ewaluacyjnego.

1

12

Ocenianie kształtujące w procesie nauczania – podstawy.

1

3

13

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.

1

3

14

Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

1

3

15

Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

1

3

16

Opracowanie indywidualnych i zespołowych metod oceniania kształtującego.

1

17

Budowanie modelu ocenienia kształtującego w szkole (dla dyrektora szkoły).

1

18

Planowanie i analiza oferty edukacyjnej szkoły, szczególnie zajęć pozalekcyjnych pod kątem
realizacji podstawy programowej.

1

19

Indywidualizacja procesu nauczania – potrzeby ucznia z trudnościami oraz zdolnego
w realizacji podstawy programowej.

20

Narzędzia i procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

2
2

4,5

3

3
2

Przewidywany termin
realizacji

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

1

5

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

1

3

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Miejsce realizacji (szkoła)

Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

Przedszkole nr 6 "Pszczółka
Maja" we Wrześni

Samorządowa Szkoła
Podstawowa nr 6 we Wrześni

Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół w Otocznej

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Zasutowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół w Nowym
Folwarku

PAKIET NR 8 - SUKCES EDUKACYJNY W SZKOLE cd.

Liczba
grup

Łączna
liczba
godzin
warsztatów

Łączna
liczba
godzin
wykładów

Liczba
godzin
konsultacji
grupowych

21

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.

1

2

22

Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych.

1

2

23

Ocenianie kształtujące na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

1

2

24

Model oceniania zawierający elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej.

1

25

Indywidualizacja nauczania w grupie przedszkolnej.

1

3

26

Zasady budowania projektu ewaluacyjnego w szkole.

1

3

27

Wsparcie w tworzeniu projektu ewaluacyjnego.

1

5

28

Planowanie działań na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zebranych opinii.

1

3

RAZEM LICZBA GODZIN W PAKIECIE NR 8

Liczba godzin
konsultacji
indywidualnych

2

50

2

28

Przewidywany termin
realizacji

Miejsce realizacji (szkoła)

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Społecznych
w Grzybowie

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015

Niepubliczne Przedszkole
Grzybek w Zespole Szkół
Społecznych w Grzybowie

od dnia podpisania
umowy do 30.04.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015
od dnia podpisania
umowy do 12.06.2015

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pietrzykowie

8,5

„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Września
tel. 0-61 640-44-44, fax. 0-61 640-20-51
www.wrzesnia.powiat.pl, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

