
     

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  miejsc  na  studiach  podyplomowych  dla
czynnych zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 31 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolaki na medal - wysoka
jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku
dla  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi”, współfinansowanego  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

2. Zamówienie podzielone jest na 3 części. 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
4. Podział zamówienia na poszczególne części, liczbę uczestników i tematykę studiów 

przedstawia Tabela 1:

Tabela1

Części Nazwa
Liczba

uczestników
I Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia 4
II Studia podyplomowe na kierunku: Oligofrenopedagogika 2
III Studia podyplomowe na kierunku: Tyflopedagogika 2

Łącznie 8

5. Nazwy kierunków ujęte w Tabeli  1  mają  charakter  informacyjny  i  odnoszą  się do
zakresu  merytorycznego  każdego  z  kierunków  studiów  podyplomowych.
Zamawiający dopuszcza realizację przez Oferenta studiów podyplomowych o innej,
zbliżonej  nazwie,  pod  warunkiem  realizacji  podczas  studiów  zakresu  programu
wskazanego dla konkretnej części. 

6. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu bez podania  przyczyny,
bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

7. Świadczenie usługi  przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych  
w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  oraz  w umowie  zawartej  między Oferentem a
Zamawiającym.

8. Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem studiów
podyplomowych np. wynagrodzenie wykładowców; wynajęcie/eksploatacja sal (w tym
w  razie  potrzeby  sali  dostosowanej  do  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami);
materiały  szkoleniowe,  podręczniki  (w  tym  w  razie  potrzeby   dostosowanych  do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), wyposażenie sal niezbędne
do  przeprowadzenia  studiów,  ewentualne  dojazdy  wykonawcy  do  miejsca
świadczenia  usługi,  noclegi  i  wyżywienie  wykonawcy  w  miejscu  realizacji  usługi,
świadectwa/dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wraz z opisem osiągniętych
efektów uczenia się wydane przez uprawnione instytucje/osoby.

9. Ilekroć  w zamówieniu  jest  mowa o Uczestniku  projektu  należy  przez  to rozumieć
czynnego  zawodowo  nauczyciela  Miejskiego  Przedszkola  z  Oddziałami
Integracyjnymi nr 31 w Płocku.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I

1. Celem studiów podyplomowych jest podwyższenie kwalifikacji Uczestników projektu,
posiadających  przygotowanie  pedagogiczne  do  zawodu  nauczyciela/nauczyciela
wychowawcy,  w  zakresie  wiedzy  o  szeroko  rozumianej  twórczości  i  sztuce  oraz
możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

2. Zamówienie obejmuje następujące zadania:
1) Zapewnienie 4 miejsc dla Uczestników projektu na studiach podyplomowych na

kierunku „Arteterapia”, odbywających się w roku akademickim 2017/2018. 
2) Realizację  studiów  podyplomowych  zgodnie  z  m.in.  Rozporządzeniem  Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela (Dz.  U.  z
2012  r.  poz.  131  z  późn.  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986),

3) Przekazanie  Zamawiającemu  drogą  e-mailową  programu  studiów  wraz  z
informacją o osobach prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,
w terminie przed rozpoczęciem realizacji zajęć dla Uczestników projektu,

4) Prowadzenie  list  obecności  zgodnie  z  formatem  przekazanym  przez
Zmawiającego i przekazywanie ich Zamawiającemu wraz z wystawioną za dany
okres fakturą,

5) Wystawienie  niezwłocznie  po  ukończeniu  studiów  Uczestnikowi  studiów
świadectwa  ich  ukończenia  (dyplomu)  oraz  przekazanie  kserokopii  dyplomu
podstemplowanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Zamawiającemu,

6) Oznaczanie  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz
oficjalnym logo  promocyjnym województwa  –  marką  Mazowsze, dokumentów i
materiałów  dla  Uczestników  studiów  np.  świadectw/dyplomów  ukończenia
studiów, materiałów  informacyjnych,  programów,  prezentacji  multimedialnych,
korespondencji kierowanej do Uczestników projektu oraz oznakowanie plakatem
miejsca realizacji usługi (wzór oznakowania i plakatu zostanie udostępniony przez
Zamawiającego). 

3. Program studiów obejmuje zagadnienia m.in.:
a) wstęp do arteterapii,
b) psychologia/pedagogika twórczości i zdolności,
c) diagnostyka zdolności twórczych i terapia pedagogiczna,
d) elementy historii sztuki,
e) kreatywność w myśleniu i działaniu,
f) plastyka w terapii,
g) proces twórczy,
h) muzyka, taniec, logorytmika, malarstwo, rzeźba, drama, biblioterapia,
i) praktyka.

4. Studia  podyplomowe realizowane będą w systemie stacjonarnym,  zaocznym
(sobota, niedziela). Studia powinny zakończyć się w terminie do końca września
2018 r.
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Część II

1. Celem  studiów  podyplomowych  jest  wyposażenie  Uczestników  projektu,
posiadających  przygotowanie  pedagogiczne  do  zawodu  nauczyciela/nauczyciela
wychowawcy,  w  kwalifikacje  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych  i
edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Zamówienie obejmuje następujące zadania:
1) Zapewnienie 2 miejsc dla Uczestników projektu na studiach podyplomowych na

kierunku  „Oligofrenopedagogika”,  odbywających  się  w  roku  akademickim
2017/2018. 

2) Realizację  studiów podyplomowych zgodnie z m.in.  Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela (Dz.  U.  z
2012  r.  poz.  131  z  późn.  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986),

3) Przekazanie  Zamawiającemu  drogą  e-mailową  programu  studiów  wraz  z
informacją o osobach prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,
w terminie przed rozpoczęciem realizacji zajęć dla Uczestników projektu,

4) Prowadzenie  list  obecności  zgodnie  z  formatem  przekazanym  przez
Zmawiającego i przekazywanie ich Zamawiającemu wraz z wystawioną za dany
okres fakturą,

5) Wystawienie  niezwłocznie  po  ukończeniu  studiów  Uczestnikowi  studiów
świadectwa  ich  ukończenia  (dyplomu)  oraz  przekazanie  kserokopii  dyplomu
podstemplowanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Zamawiającemu,

6) Oznaczanie  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz
oficjalnym logo  promocyjnym województwa  –  marką  Mazowsze, dokumentów i
materiałów  dla  Uczestników  studiów  np.  świadectw/dyplomów  ukończenia
studiów, materiałów  informacyjnych,  programów,  prezentacji  multimedialnych,
korespondencji kierowanej do Uczestników projektu oraz oznakowanie plakatem
miejsca realizacji usługi (wzór oznakowania i plakatu zostanie udostępniony przez
Zamawiającego). 

3. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.:
a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i interwencja,
b) Pedagogika specjalna,
c) Metody pracy i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
d) Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
e) Blok terapeutyczny,
f) Praktyka.

4. Studia  podyplomowe realizowane będą w systemie stacjonarnym,  zaocznym
(sobota,  niedziela).  Studia  powinny  zakończyć  się  w  terminie  do  końca
września 2018 r.
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Część III

1. Celem  studiów  podyplomowych  jest  przygotowanie  Uczestników  projektu,
posiadających  przygotowanie  pedagogiczne  do  zawodu  nauczyciela/nauczyciela
wychowawcy, do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie
metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. 

2. Zamówienie obejmuje następujące zadania:
1) Zapewnienie 2 miejsc dla Uczestników projektu na studiach podyplomowych na

kierunku „Tyflopedagogika”, odbywających się w roku akademickim 2017/2018. 
2) Realizację  studiów  podyplomowych  zgodnie  z  m.in.  Rozporządzeniem  Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia  przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela (Dz.  U.  z
2012  r.  poz.  131  z  późn.  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986),

3) Przekazanie  Zamawiającemu  drogą  e-mailową  programu  studiów  wraz  z
informacją o osobach prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,
w terminie przed rozpoczęciem realizacji zajęć dla Uczestników projektu,

4) Prowadzenie  list  obecności  zgodnie  z  formatem  przekazanym  przez
Zmawiającego i przekazywanie ich Zamawiającemu wraz z wystawioną za dany
okres fakturą,

5) Wystawienie  niezwłocznie  po  ukończeniu  studiów  Uczestnikowi  studiów
świadectwa  ich  ukończenia  (dyplomu)  oraz  przekazanie  kserokopii  dyplomu
podstemplowanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem Zamawiającemu,

6) Oznaczanie  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz
oficjalnym logo  promocyjnym województwa  –  marką  Mazowsze, dokumentów i
materiałów  dla  Uczestników  studiów  np.  świadectw/dyplomów  ukończenia
studiów, materiałów  informacyjnych,  programów,  prezentacji  multimedialnych,
korespondencji kierowanej do Uczestników projektu oraz oznakowanie plakatem
miejsca realizacji usługi (wzór oznakowania i plakatu zostanie udostępniony przez
Zamawiającego). 

3. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.:
a) Tyflopedagogika,
b) Pedagogika specjalna,
c) Rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących,
d) Specyfika pracy z dzieckiem słabo widzącym i niewidomym,
e) Brajlowskie sposoby porozumiewania, 
f) Rehabilitacja medyczna, 
g) Psychologia społeczna, pedagogiczna dzieci słabo widzących, niewidomych,

ociemniałych,
h) Praktyka.

4. Studia  podyplomowe realizowane będą w systemie stacjonarnym,  zaocznym
(sobota,  niedziela).  Studia  powinny  zakończyć  się  w  terminie  do  końca
września 2018 r.
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