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CEN I-541-04/13      Gdańsk, dn. 22 listopada 2013r. 

  

         

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu  

pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia) 

 

1. ZAMAWIAJACY 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

Aleja gen. J. Hallera 14 

80-401 Gdańsk 

NIP 957-07-32-325 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Kod CPV: 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia Jak 
dobrze uczyć matematyki na poziomie drugiego etapu edukacyjnego w ramach projektu  
pn. „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Sieć współpracy i samokształcenia to zespół ok. 20–25 nauczycieli/dyrektorów z różnych 
szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie 
rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy  
w roku szkolnym. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE 
(forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci 
kieruje koordynator sieci. 
 
Szczegółowy zakres zadań koordynatora obejmuje: 

a) organizację sieci współpracy i samokształcenia Jak dobrze uczyć matematyki na poziomie 
drugiego etapu edukacyjnego, nauczycieli szkół i przedszkoli z powiatu nowodworskiego,  

b) opracowanie planu pracy sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi 
przez uczestników sieci, 

c) organizację spotkań (przygotowanie i prowadzenie spotkań sieci współpracy  
i samokształcenia - 4 spotkania), dokumentowanie postępów prac sieci, odbytych spotkań (m.in.  
listy obecności, protokoły),  
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d) zapraszanie ekspertów zewnętrznych do prowadzenia warsztatów, wykładów w zakresie 
tematycznym sieci współpracy i samokształcenia oraz współpraca z ekspertami przy 
przygotowaniu materiałów dydaktyczno-szkoleniowych, 

e) opracowanie ankiet oraz przeprowadzenie badania ankietowego i wywiadów  
z nauczycielami szkół/przedszkoli na początku, w środku i na koniec działania sieci współpracy  
i samokształcenia, 

f) wspieranie aktywności nauczycieli szkół/przedszkoli – uczestników sieci współpracy  
i samokształcenia, w tym motywowanie uczestników do samokształcenia i korzystania  
z platformy internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie,  

g) zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów 
edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, 

h) sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci, 
i) promowanie działań sieci współpracy i samokształcenia oraz wypracowanych rozwiązań. 

 
Ww. zadania będą wykonywane w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze 50 godzin miesięcznie  
w  okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. 
Łączne zaangażowanie Oferenta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekroczy 
240 godzin miesięcznie. 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy zlecenia do dnia 31 grudnia 2014 roku. 
 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Wymagania względem koordynatora sieci: 
a) studia wyższe II stopnia; 
b) posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu tematu pracy sieci, w tym ukończone 

kursy/szkolenia/studia podyplomowe, pełnienie funkcji związanej z tematyką pracy sieci; 
c) doświadczenie w pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; 
d) podstawowe umiejętności z zakresu moderowania grupy; prowadzenie różnych form pracy  

z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do 
nauczycieli; 

e) atutem będzie znajomość lokalnego środowiska oświatowego; 
f) cechy osobowości: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność; 
g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
h) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślenie ściągane z oskarżenia  publicznego umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
Wskazane wymagania powinny zostać uwzględnione w CV.  
 

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Kryterium - 100% cena. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy  
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) 
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Cenę należy podać w PLN.  

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 
przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto za miesiąc i cenę brutto za godzinę, podając je w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza(do dwóch miejsc po przecinku). 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 
cywilnego). 
 

6. WYMAGANE DOKUMENTY 
 
a) Oferta zgodna z treścią załącznika nr 1. 
b) CV oraz list motywacyjny. 
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ukończone 

kursy/szkolenia. 
d) Oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności 

prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
(Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.). 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
Termin składania ofert upływa dnia 2 grudnia 2013 roku o godz. 9.00.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście (p.210 sekretariat) lub listownie na adres: 
Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem  „Oferta  na pełnienie 
funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia”. 
Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

8. INNE INFORMACJE 
 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al.  gen. J. Hallera 14 w Gdańsku, pokój 447 
- osoba do kontaktu: Justyna Konkel, tel. (58) 341 91 09, e-mail: justyna.konkel@cen.gda.pl 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania 
umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia lub zmiany okresu, w którym będą realizowane 
usługi w ramach zawartej umowy. 

9. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o braku powiązań 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty 

…………………………………………………… 
 (Imię i nazwisko, adres) 

            

       Centrum Edukacji Nauczycieli 

       Al. gen. J. Hallera 14 

       80- 401 Gdańsk 

 

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 22 listopada 2013roku na pełnienie funkcji koordynatora 

sieci współpracy i samokształcenia Jak dobrze uczyć matematyki na poziomie drugiego etapu 

edukacyjnego w ramach projektu „Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu za: 

Cenę brutto łącznie:………………………………PLN Słownie:…………………………………………………….…………………. 

Cenę brutto za miesiąc: …………………….…..PLN Słownie:…………………………………………………….…………………. 

Cenę brutto za godz.:  ……………...……………PLN Słownie:…………………………………………………….…………………. 

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 związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

3. Do oferty dołączam następujące dokumenty: 

-…………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………. 

-………………………………………………………………... 

-……………………………………………………………….… 

 

…………………………………………                                                                                  …………………………………….… 
 Miejscowość, data         Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

Oświadczenie  

 

 Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………oświadczam, że nie 

podlegam/podlegam
1
 wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie w ramach projektu „Efektywne doskonalenie 

nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie 

rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z uwagi na powiązania kapitałowe lub 

osobowe  

z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu oraz osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

dostawcy lub wykonawcy, nie występują pomiędzy mną a Zamawiającym oraz powyżej wskazanymi osobami 

żadne wzajemne powiązania, w szczególności polegające na: 

a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Zamawiającego, jej prokurenta lub 

pełnomocnika; 

b) pozostawaniu 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 z osobami wymienionymi w punkcie a), jak też z osobami biorącymi udział w wyłonieniu dostawcy 

lub wykonawcy w imieniu Zamawiającego.  

    

    

 

…………………………………………                                                                           ……………………………….… 
            Miejscowość, data                  Czytelny podpis 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


