
,,Nauczyciel Doskonały”

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock
www.plock.eu

Płock, dnia 11.12.2013 r.
WZP.271.2.149.2013JB

PRZETARG PISEMNY
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO DO 14 000 EURO N

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na:
„Przeprowadzenie  wykładów dla  12  rad  pedagogicznych w ramach realizacji  
projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III-  
Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie  
rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego”.

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera:
- opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy.
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

II. Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07.02.2014 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają
warunki, dotyczące:
1)Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  zorganizował  należycie  w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co  najmniej  jeden  wykład  dla  grupy
nauczycieli i posiada referencje.

2)Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 12 
osobami, z których każda musi posiadać łącznie:
- studia II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, 
- min. 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli, 

− doświadczenie w prowadzeniu min. 20 godzin  w zakresie związanym z
tematyką wykładu, który będzie prowadziła dana osoba.

IV. Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 z podpisem i pieczątką osób uprawnionych 
zawierających: nazwę i adres Wykonawcy oraz e-mail, cena ( zł brutto);
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2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  – załącznik 
nr 2;

3. Wykaz wykonanych usług– Załącznik nr 3 ,  oraz załączeniem  dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i  informacji  o  
działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
negocjacji;

5. Pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  uczestniczących  w  negocjacjach,  jeżeli  nie  
wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. /Pełnomocnictwo winno być 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie/.

Kserokopie  dokumentów  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
wykonawcę: zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis. 

V. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od 
ul. Zduńskiej 3) – do dnia 18.12.2013 r. do godz. 10:00.       

Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na: 
„Przeprowadzenie  wykładów dla  12  rad  pedagogicznych w ramach realizacji  
projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III-  
Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie  
rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego”.

Nie otwierać przed dniem 18.12.2013 r. do godz. 10.00.
    
VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

*Anna  Grumanowska  -  Koordynator  Projektu,  tel:  24 367-17-95  e-mail:
anna.grumanowska@plock.eu /w zakresie przedmiotu zamówienia/,
*Justyna Borkowska / Wydział Zamówień Publicznych / tel. 024 367 15 77.

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Dagmara Bednarska
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Załącznik nr 1 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 

  
FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do  14  000  euro  na: przeprowadzenie  wykładów dla  12  rad  pedagogicznych  w 
ramach  realizacji  projektu  pn.:  „Nauczyciel  Doskonały”  realizowanego  w 
ramach  Priorytetu  III  –  Wysoka  jakość  systemu  oświaty  Działania  3.5  – 
Kompleksowe  wspomaganie  rozwoju  szkól,  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi 
w ogłoszeniu za cenę: 

-  …....................................................………….…………  PLN brutto   ,  słownie  złotych:
…………………………………………………………………………....................................................……….

2. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am  się  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiającego  w

ogłoszeniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
2. Uzyskałem/am  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty 

i wykonania zamówienia;
3. Uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 

terminu  składania ofert;
4. Posiadam pełną zdolność do czynności  prawnych oraz korzystam z pełni 

praw publicznych;
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
-...............................................................................
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Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
…………………………………………………………………………………………………….......………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………...............................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.......................................................................................................…………………….
numer telefonu: 
…………………………………………………………………………………………….…… 
Numer faksu:
…………………………………………………………………………………………….……
e-mail:
 ........................................................................................................

………............................
(miejscowość)  

 dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r                                           …………………………………
                                                                                      (podpis )
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Załącznik nr 2 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  do  14  000  euro  na:
przeprowadzenie  wykładów  dla  12  rad  pedagogicznych  w  ramach  realizacji
projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały” realizowanego w ramach Priorytetu III – 
Wysoka jakość systemu oświaty  Działania  3.5 – Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................
Numer tel./fax.......................................................................................................

l.p
.

Nazwi-
sko i
imię

Kwalifikacje  zawo-
dowe,
Wykształcenie  (kie-
runek studiów,  sto-
pień zawodowy,  in-
formacja  czy  dana 
osoba posiada przy-
gotowanie  pedago-
giczne)

Doświadczenie  zawo-
dowe  (wskazać  ilość 
lat  w  zakresie  prowa-
dzenia szkoleń dla na-
uczycieli, wskazać licz-
bę godzin w prowadze-
niu  szkoleń,  spotkań, 
warsztatów lub innych 
form w zakresie zwią-
zanym z tematyką wy-
kładu  który  będzie 
prowadziła  dana  oso-
ba.

Tematy 
wykładów

Informacja o
podstawie 
do
dysponowa-
nia
osobami (np.
umowa o
pracę,  umo-
wa
o dzieło, itp.
osobiście) *

1 Kompetencje 
nauczycieli  strategią 
wspierającą  rozwój 
dziecka.

2 Korzyści  i  zagrożenia  w 
stosowaniu  oceniania 
kształtującego w prakty-
ce szkolnej

3 Efektywność  procesów 
edukacyjnych  czyli  o 
kompetencjach  nauczy-
ciela w obszarze  stoso-
wania  metod  aktywizu-
jących 

4 Efektywność  procesów 
edukacyjnych  czyli  o 
kompetencjach  nauczy-
ciela w obszarze  stoso-
wania  metod  aktywizu-
jących 

5 Efektywność  procesów 
edukacyjnych  czyli  o 
kompetencjach  nauczy-
ciela w obszarze  stoso-
wania  metod  aktywizu-
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jących 

6 Efektywność  procesów 
edukacyjnych  czyli  o 
kompetencjach  nauczy-
ciela w obszarze  stoso-
wania  metod  aktywizu-
jących 

7 Efektywność  procesów 
edukacyjnych  czyli  o 
kompetencjach  nauczy-
ciela w obszarze  stoso-
wania  metod  aktywizu-
jących 

8 Koncepcja EWD a podej-
mowanie działań  dosko-
nalących pracę szkoły

9 Indywidualizacja i wielo-
poziomowość  nauczania 
drogą do poznawczego i 
emocjonalnego  rozwoju 
dzieci młodszych

10 Integracja działań szkoły 
i  rodziców  szansą  roz-
woju uczniów o specjal-
nych potrzebach  eduka-
cyjnych

11 Budowanie  partnerskich 
relacji  między  szkołą  i  
rodzicami wsparciem dla 
rozwoju uczniów

12 Promowanie  w  środowi-
sku potrzeby uczenia się

…

………............................,
(miejscowość)  

 dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r                                           …………………………………
                                                                                      (podpis )
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Załącznik nr 3
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  do  14  000  euro  na:
przeprowadzenie wykładów dla 12 rad pedagogicznych w ramach realizacji pro-
jektu  pn.:  „Nauczyciel  Doskonały”  realizowanego w ramach Priorytetu  III  –
Wysoka jakość systemu oświaty  Działania  3.5 – Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkól, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................
Numer tel./fax.......................................................................................................

l.p  Rodzaj zamówienia
/przedmiot/

Wartość 
/zł brutto/

Data wykonania
zamówienia

Nazwa
Zamawiającego

/odbiorca/

1.

wykład dla grupy nauczycieli 
dot. …....................................

…...........................................

…............................................

…............................................

…............................................

2.

………............................
(miejscowość)  

 dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r                                           …………………………………
                                                                                      (podpis )
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