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Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu
Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych
nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle
Zielone 1A, 16-100 Sokółka, tel.: 857112678e-mail: soswszkola@wp.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą”. Szacunkowa wartość
przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1
ustawy.
2) Miejsce publikacji zapytania ofertowego :
a) Rozesłanie e-mailowo do 3 oferentów,
b) Strona internetowa www.soswsokolka.pl
c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.
III. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Usługa szkoleniowa nauczycieli szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce obejmująca cykl 5 szkoleń
nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w zakresie:
1. Szkolenie w zakresie: „TIK w pracy nauczyciela”
Planowany okres realizacji: III-VI 2021r.
Liczba godzin szkolenia: 12 godz.
Planowana liczba uczestników: 16
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 16.30-20.00 lub w
sobotę w godzinach 9.00-15.00
Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas szkolenia
(książka/materiały drukowane). W ramach kosztu szkolenia znajduje się koszt wynajmu sali,
trenera, materiałów szkoleniowych, wydanych zaświadczeń i przerwy kawowej.
Tematyka obowiązkowa: Zajęcia prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Celem
szkolenia nauczycieli kształcenia ogólnego jest poznanie przez nich narzędzi służących do
pracy na tablicy interaktywnej oraz tablecie lub w działaniach offlinowych na lekcji. Poznanie
generatorów (Trimino, puzzle, kodyQr) i aplikacji służących do wytworzenia ciekawych kart
pracy i pomocy dydaktycznych pobudzających kreatywność uczniów. Przedstawienie metod i
sposobów aktywizacji i pozytywnej rywalizacji uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi TIK,
wykorzystanie TIK w procesie rozwijania myślenia logicznego np. wykorzystanie popularnych
teleturniejów w procesie nauczania (milionerzy, koło fortuny on-line). Szkolenie będzie
obejmowało 2 spotkania 6 –godzinne.
2. Szkolenie w zakresie: „Robot Photon w pracy z uczniami”
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Planowany okres realizacji: III-VI 2021r.
Liczba godzin szkolenia: 10 godz.
Planowana liczba uczestników: 16
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 16.30-20.00 lub w
sobotę w godzinach 9.00-15.00
Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas szkolenia
(książka/materiały drukowane). W ramach kosztu szkolenia znajduje się koszt wynajmu sali,
trenera, materiałów szkoleniowych, wydanych zaświadczeń i przerwy kawowej.
Tematyka obowiązkowa: Zajęcia prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Celem
szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli do obsługi robota Photon i zapoznanie ze
sposobami praktycznego wykorzystania na zajęciach edukacyjnych z uczniami. Szkolenie
będzie obejmowało 2 spotkania 5 –godzinne.
3. Szkolenie w zakresie: „Wykorzystanie robotów na zajęciach edukacyjnych”
Planowany okres realizacji: III-VI 2021r.
Liczba godzin szkolenia: 10 godz.
Planowana liczba uczestników: 16
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 16.30-20.00 lub w
sobotę w godzinach 9.00-15.00
Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas szkolenia
(książka/materiały drukowane). W ramach kosztu szkolenia znajduje się koszt wynajmu sali,
trenera, materiałów szkoleniowych, wydanych zaświadczeń i przerwy kawowej.
Tematyka obowiązkowa: Zajęcia prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Celem
będzie przygotowanie do pracy z robotem Ozobot w środowisku online i offline. Szkolenie
będzie obejmowało 2 spotkania 5 –godzinne.
4. Szkolenie w zakresie: „Cyberzagrożenia i sposoby reagowania na nie”
Planowany okres realizacji: III-VI 2021r.
Liczba godzin szkolenia: 6 godz.
Planowana liczba uczestników: 16
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 16.30-20.00 lub w
sobotę w godzinach 9.00-15.00
Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas szkolenia
(książka/materiały drukowane). W ramach kosztu szkolenia znajduje się koszt wynajmu sali,
trenera, materiałów szkoleniowych, wydanych zaświadczeń i przerwy kawowej.
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Tematyka obowiązkowa: Zajęcia prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Celem
będzie przedstawienie zagadnienia dotyczącego cyberbezpieczeństwa: zagrożenia występujące
w sieci, problemy jakich mogą doświadczać uczniowie, którzy korzystają z sieci, ochrona
swego wizerunku w sieci, wyjaśnienie zjawiska hejtu i sposobów reagowania na niego,
poznanie obowiązków nauczyciela i dyrektora w sytuacji pojawienie się treści związanych z
cyberzagrożeniem, przedstawienie treści związanych z profilaktyką i zapobieganiem
niechcianym zjawiskom w sieci. Szkolenie będzie obejmowało 1 spotkanie 6 –godzinne.
5. Szkolenie w zakresie: „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób
niemówiących”
Planowany okres realizacji: III-VI 2021r.
Liczba godzin szkolenia: 8 godz.
Planowana liczba uczestników: 10
Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego.
Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 16.30-20.00 lub w
sobotę w godzinach 9.00-15.00
Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas szkolenia
(książka/materiały drukowane). W ramach kosztu szkolenia znajduje się koszt wynajmu sali,
trenera, materiałów szkoleniowych, wydanych zaświadczeń i przerwy obiadowej, jeśli
szkolenie będzie obejmowało 1 spotkanie 8 – godzinne lub przerwy kawowej w przypadku 2
spotkań 4 godzinnych. Osoba prowadząca szkolenie powinna być trenerem AAC z listy
szkoleniowców MÓWika.
Tematyka obowiązkowa: Zajęcia prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej, celem
będzie praktyczne zaprezentowanie wykorzystania oprogramowania MÓWik zainstalowanego
na tabletach. Narzędzie jest niezbędne w pracy z uczniami, którzy nie porozumiewają się
werbalnie. Szkolenie ułatwi nauczycielom korzystanie z oprogramowania, a także realizację
podstawy programowej kształcenia ogólnego z uczniami z problemami komunikacyjnymi.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia do 30.06.2021r.
V. Miejsce realizacji usługi.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce – ul. Osiedle
Zielone 1A, 16-100 Sokółka
Zamawiający zapewni salę na terenie Powiatu Sokólskiego, bez barier architektonicznych w
celu przeprowadzenia usługi.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykluczenia z udziału w

Projekt pn. „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

postępowaniu.
a) Warunki udziału w postępowaniu.
W zapytaniu ofertowym oferty mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Nie
wyklucza się udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
dotyczący zapewnienia osób do wykonania zamówienia, spełniających następujące
wymaganie: minimum 20 godzin przeprowadzonych szkoleń, których zakres tematyczny
jest zgodny z tematyką szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.
c) Wymagane dokumenty.
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
o wypełniony Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – w oryginale,
o pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty – w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie,
o wypełniony Załącznik Nr 2 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji
szkolenia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego – w
oryginale,
o Wykazy i oświadczenie, powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorami – załącznikami do zapytania, a w szczególności
muszą zawierać wszystkie wymagane informacje,
o Potwierdzona za zgodność przez osobę uprawnioną kserokopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie i wiedzę osoby realizującej usługę oraz
dokumentów potwierdzających doświadczenie.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) oferta będzie niezgodna z prawem,
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne formy
szkolenia.
d)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają
wykluczeniu z niniejszego postępowania w okolicznościach wskazanych poniżej.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się następujących wykonawców:
1) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3) Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
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4)
5)
6)
7)
8)

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów
potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt
istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu, wskutek zaistnienia przesłanek określonych w Rozdziale VI Wykonawcy muszą
złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach wskazanych w Rozdziale VI, którego wzór stanowi załącznik Nr 3.
VII. Kryteria wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert:
1. Cena brutto za usługę szkoleniową (Załącznik Nr 1) – 60 punktów;
2. Doświadczenie zawodowe osób prowadzących szkolenie (Załącznik Nr 2) – 40
punktów;
Punktacja dotycząca ceny obliczona według poniższego wzoru:
a) składniki wzoru:
najniższa cena – najniższa cena ze złożonych ofert
cena oferty – cena rozpatrywanej oferty
WZÓR:
najniższa cena
______________________ x 60
cena oferty
b) doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 20 godz. – 40 punktów
- od 9 do 19 godz. – 30 punktów
- poniżej 10 godz. – 10 punktów
Ocena końcowa ofert zostanie ustalona na podstawie sumy punktów wynikających z oceny
kryteriów.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
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1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom
przez okres realizacji zamówienia.
2. Wykonawca określi w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji usługi przelewem na konto
Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, potwierdzonej protokołem odbioru prac.
5. Wszystkie materiały: testy, programy, listy poświadczające obecność i korzystanie ze
świadczeń, dokumentacja rozliczeniowa, zaświadczenia / certyfikaty poświadczające
ukończenie formy doskonalenia powinny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
IX. Termin i miejsce składania dokumentów.
1. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa szkoleniowa w zakresie
podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w
Sokółce w ramach projektu: „Rozwijamy się, zwiększając wykorzystanie narzędzi
TIK”, można:
1) Przesłać pocztą na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka
2) Doręczyć osobiście na adres wskazany w punkcie 1 – sekretariat.
2. Termin składania oferty: do 26 lutego 2021r. do godz. 13.00
O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data i godzina wpływu do
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,
ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka.
X. Informacje dodatkowe:
1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również
przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień jest Pani Elżbieta Szomko - 857112678,
4. Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej,
5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeni
zmiany zostanie opublikowana na stronie www.soswsokolka.pl.
7. Zamawiający

zamieści

informację

o

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej www.soswsokolka.pl
8. Zamawiający telefonicznie poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
Uwaga: w przypadku występowania podwyższonego ryzyka związanego z wirusem COVID19, od decyzji Zamawiającego zależy czy możliwe będzie realizowanie wsparcia w formie
zdalnej. Jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę, wówczas szkolenia będą prowadzone w formie
spotkań przede wszystkim przez popularne komunikatory (np.: Skype/Whatsapp, Zoom.
Microsoft Teams).
Uwaga: w przypadku usług zdalnych potwierdzeniem realizowanych szkoleń będzie wydruk
screen z ekranu komunikatora. Odpowiedzialność za uzyskanie przedmiotowego potwierdzenia
zrealizowanego szkolenia w systemie zdalnym spoczywa wówczas po stronie Wykonawcy.
Załączniki do zapytania:
Załącznik Nr 1- Formularz oferty,
Załącznik Nr 2- Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

