Nabywca
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
NIP5562751234
Odbiorca
Zespół Oświaty i Wychowania
w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
ZAPYTANIE CENOWE
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy zaprasza do składania ofert na realizację
zamówienia pn. „Szkolenie w formie warsztatów dla nauczycieli”, w ramach projektu pn.:
”Przygody z nauką”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie
warsztatów dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół z terenu Gminy Kruszwica ( SP
Polanowice, SP Sławsk Wielki, SP Wola Wapowska, SP Rusinowo, SP nr 2 w Kruszwicy,
LO w Kruszwicy w okresie wrzesień - październik 2018 r w ramach realizacji projektu pn.:
”Przygody z nauką ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł szkolenia
1

Liczba godzin

Liczba
uczestników

Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do 60 (3 grupy po
24 osoby
prowadzenia zajęć metodą eksperymentu” 20 godzin)

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUGI
Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu”
Nazwa szkolenia w formie warsztatów : „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia
zajęć metodą eksperymentu”
Opis: Cel szkolenia: nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz
nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi dzięki własnoręcznemu eksperymentowaniu,
połączenie teorii z praktyką podczas zajęć z chemii, biologii, przyrody, geografii, fizyki i
matematyki, nauka rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i
wniosków), nauka przez zabawę. Tematyka zajęć dostosowana dla grup międzyprzedmiotowych (przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka) na etapie szkoły
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podstawowej i Liceum z zastosowaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach
projektu.
rola eksperymentu w kształceniu zgodnie z podstawą programową, bezpieczeństwo w
szkolnej pracowni, doświadczenia na lekcjach i zajęciach dodatkowych, nauczanie poprzez
dociekanie naukowe w procesie kształcenia.
Czas trwania: 60 godzin, 3 grupy po 20 godzin z częstotliwością 5 godzin tygodniowo dla
24 nauczycieli z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Polanowicach, SP w
Rusinowie, SP w Woli Wapowskiej, SP w Sławsku Wielkim, SP nr 2 w Kruszwicy, LO w
Kruszwicy
60 godz. w 3 grupach po 20 godzin
Termin: wrzesień – październik 2018 – do ustalenia z Koordynatorem Projektu
Forma: warsztatowa - stacjonarna(weekendowa)
Nauczyciel po ukończeniu szkolenia powinien otrzymać zaświadczenie/certyfikat
potwierdzający nabycie kompetencji w ramach szkolenia.
3. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA
Niezależnie od tematyki szkolenia w formie warsztatu przekazywana wiedza ma na celu
zdobycie przez nauczycieli aktualnej wiedzy nt. możliwości wykorzystywania metod
eksperymentu i form pracy z dziećmi oraz wspomagania ich rozwoju.
Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem szkoleń w formie
warsztatów m.in. zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w formie
warsztatu, komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.
Po zakończeniu szkolenia w formie warsztatu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokumentację szkolenia w formie warsztatu m.in.: listy obecności.
Szkolenia w formie warsztatów powinny odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kruszwicy ul. Mickiewicza 11.
Termin i godziny realizacji szkolenia w formie warsztatów powinny zostać dostosowane
tak, by nie zakłócać pracy placówek (preferowane godziny popołudniowe, weekendy).
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w
projekcie informacji, że projekt w którym uczestniczą, uzyskał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w formie odpowiedniego oznakowania
pomieszczeń, w których odbywają się szkolenia w formie warsztatów oraz przekazania
informacji w formie słownej w trakcie szkolenia warsztatu.
Wykonawca zobowiązany jest oznaczać znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marka Województwo
Kujawsko-Pomorskie dokumenty i materiały dla osób uczestniczących w szkoleniach np.:
zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjne, programy kursów i warsztatów, listy
obecności.
Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu ofert stanowiącym załącznik nr 1,
do której należy, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć
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pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do ofert pełnomocnictwo
winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 Podana cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną i niezmienną i zawierającą
wszelakie koszty świadczonych usług szkoleniowych.
5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium oceny ofert: cena waga 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie powyższego kryterium. Za
najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą
liczbę punktów i spełni wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w BIP Gminy
Kruszwica - www.kruszwica.um.gov.pl ponadto Wykonawcy zostaną powiadomieni
mailowo.
6. SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy ul.
Rybacka 20 w sekretariacie do dnia 30.08.2018r. do godziny 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.kruszwica.um.gov.pl
.
7. INNE INFORMACJE
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Koordynator Projektu
pani Aleksandra Lipińska tel. 513 051 099.
8. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Oświaty i Wychowania w
Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica, tel. 52 351 60 59.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Szkolenie w formie
warsztatów dla nauczycieli” ze szkół SP Polanowice, Sp Sławsk Wielki, Rusinowo,
wola wapowska, Sp nr2 w Kruszwicy, LO w Kruszwicy, w ramach projektu pn.:
„przygody z nauką” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Operacyjnego

Województwa

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa
się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
Załączniki do niniejszego zapytania cenowego
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wzór umowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie trenerzy/wykładowcy
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Załącznik 1

Formularz ofertowy
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
NIP5562751234
ODBIORCA
Zespół Oświaty i Wychowania
w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica

.........................................................
pieczęć wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert cenowych na:
„Szkolenie nauczycieli w formie warsztatów w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką”
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO
Tytuł kursu/warsztatu

Lp.

1

Cena ofertowa brutto

Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli
do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu”
dla 24 nauczycieli : Szkoła Podstawowa w
Polanowicach, SP w Rusinowie, SP w Woli
Wapowskiej, SP w Sławsku Wielkim, SP nr 2 w
Kruszwicy, LO w Kruszwicy
60 godz. w 3 grupach po 20 godzin
słownie : .............................................................................................................
............................................................................................................. złotych

...................................
miejscowość, data

...............................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem usługi przyjmujemy ją nie wnosząc do niej
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
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Warunki płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego warunki rozliczenia i płatności.
2. Szczegółowe warunki rozliczenia i płatności określa wzór umowy załączony do zamówienia
Oświadczamy, że:
podana w niniejszym formularzu ofertowym cena jest ceną ryczałtową i obowiązuje w całym
okresie rozliczeniowym objętym umową,
zorganizujemy wszystkie szkolenia, zgodnie z opisem zawartym w tabeli powyżej,
termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony w ZAPYTANIU OFERTOWYM,
Przedkładamy następujące załączniki:
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji/informacji potwierdzającą posiadanie
uprawnień tj. akredytacji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji dla placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 224 z późn. zm.),
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 – Oświadczenie trenerzy/wykładowcy
potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….
...................................
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
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Załącznik 2

WZÓR

U M O W A Nr . . . . . . . . . . . . . . . . .
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Kruszwicy
pomiędzy :
Gminą Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica
NIP: 5562751234:
reprezentowaną przez:
Dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania …..........................................................
w Kruszwicy ul. Rybacka 20
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą: …...................................................................................................................
z siedzibą w….......................... ,przy ..........................................................
NIP. …............................. , REGON …........................
reprezentowaną przez :
1. ….......................................
zwaną dalej Wykonawcą ,
wyłonioną w w toku zapytania ofertowego, w którym termin składania ofert wyznaczono na
dzień 30.08.2018r., z którą została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie szkoleń pn. „Szkolenie nauczycieli w formie
warsztatów, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką”.
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Zapytanie ofertowe stanowią integralną
część umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę zgodnie z ich treścią.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy, oświadcza, ze posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia
oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, gwarantujące wykonanie
umowy z najwyższą starannością, ponadto dysponuje pracownikami lub
współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, a
przedmiot umowy zostanie wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.
Obowiązki Wykonawcy
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :
a) zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników
szkolenia i jednego dodatkowego kompletu do dokumentacji szkolenia,
b) kontrolować obecność uczestników (listy obecności),
c) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
d) wydania certyfikatów/zaświadczeń uczestnikom szkolenia.
Termin wykonania
§ 3.
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 wrzesień- 06 październik 2018 r
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2. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy ul.
Mickiewicza 11.
Przedstawiciele Stron
§ 4.
1. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi i kontakt z Zamawiającym, ze strony
Wykonawcy będzie …........................................
2. Z ramienia Zamawiającego usługę nadzorować będzie osoba – Koordynator Projektu Pani
Aleksandra Lipińska – 513 051 099.
Warunki płatności
§ 5.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny podanej na formularzu złożonej
oferty w kwocie.….................... zł brutto ze realizację całej usługi.
2. Rozliczenie umowy będzie odbywać się na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu szkoleń. Przeprowadzenie szkoleń winno być
potwierdzone przez Koordynatora Projektu.
3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie
14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina Kruszwica
ul.Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
NIP 5562751234
Odbiorca:
Zespół Oświaty i Wychowania
w Kruszwicy
ul. Rybacka 20
88-150 Kruszwica
Kary umowne
§ 6.
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w zakończeniu szkolenia w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa
w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b) za każdorazowe stwierdzenie realizacji umowy niezgodnie z warunkami i umową w
wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1.
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1.
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 10% wynagrodzenia.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
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3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zapisy ust. 1b oraz 1c stosuje się
odpowiednio.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kary umownej.
§ 7.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik 3

OŚWIADCZENIE – TRENERZY/WYKŁADOWCY
Ja/My, niżej podpisany/i*
……………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON:

NIP:

-

-

-

Adres e mail: .............................................................................
1) oświadczam, że dysponuję trenerami/wykładowcami spełniającymi poniższe
wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, min 3-letnie doświadczenie w
doskonaleniu zawodowym nauczycieli z poszczególnych przedmiotów (chemia, fizyka,
geografia, biologia, przyroda, matematyka), – do prowadzenia szkoleń zgodnie z
ofertą,
2) oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, przedstawię Zamawiającemu
dokumenty na potwierdzenie doświadczenia deklarowanego powyżej, tj. wykaz osób
prowadzących szkolenia z udokumentowanym doświadczeniem i poświadczonymi za
zgodność z oryginałem kopiami kwalifikacji.
* niewłaściwe skreślić
.................................., dnia ...................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

................................................
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