Gdańsk, 03.03.2022 r.
Zapytanie ofertowe 08/2022/ASPE/FEO

Kierujący zapytanie:
Fundacja Edukacyjna ODiTK
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
NIP: 957-089-71-15, REGON: 193100795
tel.: (058) 321 80 40, e-mail: fundacjaedukacyjna@oditk.pl
zwana dalej Zamawiającym
1. Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego na realizację
usługi szkoleniowo – doradczej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE oraz przeprowadzenie
egzaminu dla ASPE w ramach projektu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
3. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
4. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz na
stronie internetowej
Zamawiającego: http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl, a także jest dostępne w siedzibie
Zamawiającego.
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór trenerów odpowiedzialnych za przeprowadzenie w
ramach projektu:
a) szkoleń zdalnych i stacjonarnych składających się na cykl szkoleń dla asystentów uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] i kadry szkół zatrudniających ASPE,
b) zdalnych, grupowych spotkań superwizyjnych/ doradczych dla ASPE,
c) zdalnych egzaminów dla ASPE.
w oparciu o scenariusze i materiały udostępnione przez Zamawiającego.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zapytanie podzielone jest na 6 części
1) Część 1: przeprowadzenie szkoleń w ramach I zjazdu stacjonarnego, dla minimum 50 i
maksymalnie 58 grup szkoleniowych, w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę.
2) Część 2: przeprowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu: „Wspomaganie ucznia w procesie
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zdobywania wiedzy (notatki, mapy myśli, trening uwagi, kompetencje metapoznawcze), dla
minimum 15i maksymalnie 20 grup szkoleniowych w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na
grupę.
3) Część 3: przeprowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu: „Komunikacja w środowisku
przedszkolnym/szkolnym”, dla minimum 15 i maksymalnie 20 grup szkoleniowych w
wymiarze 8 godzin dydaktycznych na grupę.
4) Część 4: przeprowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu: „Czynności higieniczne i
opiekuńcze a sprawowanie opieki przez ASPE na terenie przedszkola/szkoły”, dla
minimum 15 i maksymalnie 20 grup szkoleniowych w wymiarze 8 godzin dydaktycznych
na grupę.
5) Część 5: przeprowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu: „Samorozwój ASPE”, dla minimum
15 i maksymalnie 20 grup szkoleniowych w wymiarze 4 godziny dydaktyczne na grupę.
6) Część 6: przeprowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu: „Robienie notatek (notetaker) i/lub
zapisywanie treści zajęć, lekcji w sposób symultaniczny”, dla minimum 15 i maksymalnie
20 grup szkoleniowych w wymiarze 4 godziny dydaktyczne na grupę.
Dodatkowo, Wykonawca w ramach realizacji każdej z części 1 – 6 będzie zobowiązany do:
 przeprowadzenia zdalnego egzaminu dla ASPE, dla minimum 300 a maksymalnie 320
ASPE w wymiarze 1 godzina dydaktyczna na osobę.
 Przeprowadzenia superwizji i doradztwa grupowego, zdalnego dla ASPE i kadry szkół, dla
minimum 12 i maksimum 20 grup szkoleniowych w wymiarze 16 godzin na grupę (4
spotkania po 4 godziny na grupę).
2. Do każdej części zamówienia wybranych zostanie od 5 do 7 trenerów/ek. Wybór 7
wykonawców jest podyktowany koniecznością umożliwienia prowadzenia szkolenia/
spotkania/ egzaminu jednocześnie dla kilku grup.
3. Wykonawca może złożyć ofertę częściową, na jedną lub kilka części (1 – 6), z zastrzeżeniem
obowiązku realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami oraz egzaminu, dla każdej z
części.
4. Szkolenia zaplanowane w formie stacjonarnej mogą zostać przeprowadzone w formie on-line,
przy wykorzystaniu komunikacji na odległość. Forma zjazdów jest uzależniona od
obowiązujących w danym okresie ograniczeń, nakazów oraz zakazów wprowadzonych przez
władze państwowe w związku z pandemią wirusa Sars-Cov-2.
5. Ramowy program szkoleń stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Scenariusze
szkoleń będą udostępnione Wykonawcy drogą mailową, po przesłaniu na adres:
mkuligowska@oditk.pl zapotrzebowania na w/w materiały.
6. Grupa szkoleniowa będzie liczyć:
a) maksymalnie 10 osób na szkoleniach stacjonarnych;
b) maksymalnie 30 osób na szkoleniach zdalnych;
c) maksymalnie 30 osób na spotkaniach superwizyjnych/ doradczych.
7. Szkolenia stacjonarne i zdalne oraz spotkania superwizyjne/ doradztwo zdalne realizowane
będą w dni robocze i/lub w weekendy w zależności od harmonogramów (harmonogram
szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb uczestników szkoleń w ramach projektu). Zajęcia
w przedziałach godzinowych 8.00 – 20.00. Daty będą ustalane z minimalnie 1 tygodniowym
wyprzedzeniem.
8. Egzaminy zdalne realizowane będą w dni robocze i/lub w weekendy w terminach ustalonych
z Zamawiającym.
9. Wykonawcy odpowiedzialni będą między innymi za realizację następujących zadań:
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1) przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań superwizyjnych/ doradczych według scenariuszy
szkoleń/spotkań oraz wytycznych szkoleniowych, z zastosowaniem załączonych do
scenariusza prezentacji oraz materiałów pomocniczych, a także innych wytycznych
przekazywanych przez Zamawiającego w szczególności dotyczących metodologii
prowadzenia szkolenia opartego na cyklu Kolba;
2) przeprowadzenie egzaminów zdalnych w formie ustnej w oparciu o zestaw pytań
przygotowany przez Zamawiającego;
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji szkoleń/ spotkań superwizyjnych
obejmującej
a) w przypadku szkoleń stacjonarnych: listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety dla
uczestników, testy wiedzy wypełnione przez uczestników, raport poszkoleniowy itp.)
b) w przypadku szkoleń/ spotkań zdalnych: Print Screen osób uczestniczących w
szkoleniach, na początku na końcu zajęć, raport poszkoleniowy.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do odbycia przynajmniej jednego spotkania z
zamawiającym, na którym będzie szczegółowo omówiony program i scenariusz danego
szkolenia oraz jego miejsce w ramowym programie całego cyklu szkoleń.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego o
pojawiających się problemach w realizacji usługi.
12. Wykonawca w przypadku szkoleń stacjonarnych odpowiada za zachowanie reżimu
sanitarnego zgodnego z decyzjami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub
działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w
związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz poleceń wydanych przez wojewodów lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy dotyczącej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695
ze zm.).
13. Rekrutacja uczestników szkolenia leży po stronie Zamawiającego.
14. W przypadku zdalnej organizacji szkoleń/ spotkań czy egzaminów Zamawiający zapewni
komunikator, za pomocą którego będą prowadzone szkolenia w formie zdalnej.
15. Zamawiający zapewni każdemu uczestnikowi szkoleń pakiet materiałów szkoleniowych
(prezentacje, materiały dla uczestników, scenariusz zajęć itp.).
16. Forma prawna świadczenia usługi przez wykonawcę to umowa cywilno-prawna (umowa
zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.
17. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wypracowane i udokumentowane
zaangażowanie trenera. Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Zamawiającego żadne
roszczenia w odniesieniu do ilości godzin ostatecznie przepracowanych w projekcie.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2023 r.,
2. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia na terenie całego kraju.
3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą,
zastrzega możliwość wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia,
zgodnie z postanowieniami w części IX, punkcie 6 Zapytania Ofertowego.
III. Określenie przedmiotu zamówienia według Kodów CPV/ Kod zamówienia według
Wspólnego Słownika Zamówień:
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80500000-9 Usługi szkoleniowe
IV. Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. W przypadku oferty złożonej na części 1 - 3, wraz z realizacją doradztwa związanego ze
szkoleniami oraz egzaminu, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
wykaże, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej,
poprzez wykazanie, iż dysponuje, min. 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia i która spełnia następujące warunki:
1) Posiada wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie;
2) Posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy (w wymiarze min. ½ etatu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres aktywności
zawodowej jest krótszy, w tym okresie;
a) jako pedagog lub psycholog w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej/organizacji
pozarządowej/innym podmiocie oferującym wsparcie psychologiczne lub pedagogiczne
dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w duchu edukacji włączającej,
b) jako nauczyciel/ka w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej/innym podmiocie
oferującym wsparcie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w duchu
edukacji włączającej,
c) jakotrener/ka,
badacz/ka,
wykładowca/czyni,
doradca/czyni/
dydaktyczny/a,
metodyk/czka na uczelni wyższej lub w ośrodku kształcenia nauczycieli/ organizacji
pozarządowej/ innym podmiocie zajmującym się przygotowaniem kadr do realizacji
edukacji włączającej i jej wdrażaniem w szkołach i przedszkolach.
3) Posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, w
wymiarze min. 50 godzin szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach tematycznych:
a) system oświaty i przepisy prawa oświatowego,
b) biopsychospołecznymodel funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (w tym
czynniki środowiskowe wpływające na funkcjonowanie) oraz diagnozy funkcjonalnej,
c) psychologia rozwojowej dzieci i młodzieży (w tym kamienie milowe w rozwoju dzieci i
młodzieży, rola środowiska społecznego na różnych etapach życia, funkcjonowanie
emocjonalne, społeczne, poznawcze i komunikacja z otoczeniem, obszary trudności i
czynniki ryzyka na różnych etapach życia),
d) rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
planowanie i realizacja wsparcia,
e) skuteczna komunikacja interpersonalna i praca w zespole,
f) edukacja włączająca,
g) organizacja pracy placówki edukacyjnej realizującej edukację włączającą,
h) sytuacje trudne w przedszkolu i szkole (przyczyny, mechanizmy, sposoby radzenia
sobie z nimi),
i) komunikacja alternatywna i wspomagająca.
W przypadku gdy Oferent wskazuje więcej niż 1 osobę do realizacji zamówienia, każda z tych
osób musi spełniać kryteria wskazane w punkcie 1, podpunkt 1) - 3). Jednocześnie każda z
wskazanych osób musi wykazać posiadanie wiedzy w min. 2 obszarach wymienionym w pkt.
1, podpunkt 4), ale łącznie muszą wykazać, że posiadają wiedzę w każdym ze wskazanych
powyżej obszarów (litera od a do i).
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres aktywności zawodowej jest krótszy, w tym
okresie dla każdego z obszarów osobno zrealizował usługi w zakresie:
 min. 50 h szkoleń lub wykładów, w wymiarze min. 1 godzina każde lub
 min. 5 opracowanych tekstów o objętości min. 2 stron każdy lub min. 5 nagrań audio lub
filmów o długości min. 5 minut każde,
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
1, podpunkt 1), 2), 3) i 4) powyżej Wykonawca musi złożyć wraz ofertą:
1) kserokopie oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub
magisterskich;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wg.
wzoru w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. W przypadku oferty złożonej na części 4 wraz z realizacją doradztwa związanego ze
szkoleniami oraz egzaminu, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który
wykaże, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej,
poprzez wykazanie, iż dysponuje, min. 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia i która spełnia następujące warunki:
1) Posiada wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie;
2) Posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako: lekarz/lekarka,
pielęgniarka/pielęgniarz, ratownik/ratowniczka medyczna, fizjoterapeuta/fizjoterapeutka (w
wymiarze min. ½ etatu) uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres aktywności zawodowej jest krótszy, w tym okresie;
3) Posiada wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach tematycznych:
a) przepisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i innych regulacji
dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży, istotne z punktu widzenia pracy w szkole z
uczniami i uczennicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z
niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą),
b) pielęgnacja osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych (w szczególności dzieci),
c) podstawowy sprzęt medyczny i specjalistyczny używany przez dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami oraz z różnorodnymi schorzeniami oraz obsługa ww. sprzętu.
W przypadku gdy Oferent wskazuje więcej niż 1 osobę do realizacji zamówienia, każda z
tych osób musi spełniać kryteria wskazane w punkcie 3, podpunkt 1) i 2). Jednocześnie
każda z wskazanych osób musi wykazać posiadanie wiedzy i doświadczenia w min. 1
obszarze wymienionym w pkt. 3 podpunkt 3), ale łącznie muszą wykazać, że posiadają
wiedzę w każdym ze wskazanych powyżej obszarów (litery od a do c).
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres aktywności zawodowej jest krótszy, w tym
okresie dla każdego z obszarów osobno zrealizował usługi w zakresie:
 min. 50 h szkoleń lub wykładów, w wymiarze min. 1 godzina każde lub
 min. 5 opracowanych tekstów o objętości min. 2 stron każdy lub min. 5 nagrań audio lub
filmów o długości min. 5 minut każde.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3,
podpunkt 1), 2) i 3)powyżej wykonawca musi złożyć wraz ofertą:
1) kserokopie oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub
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magisterskich;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wg.
wzoru w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
5. W przypadku oferty złożonej na części 5, 6 wraz z realizacją doradztwa związanego ze
szkoleniami oraz egzaminu, o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który
wykaże, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej,
poprzez wykazanie, iż dysponuje, min. 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia i która spełnia następujące warunki:
1) Posiada wykształcenie licencjackie lub wyższe magisterskie;
2) Posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w
zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w wymiarze min. 50 godzin
szkoleń, w wymiarze min. 1 godzina każde prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres aktywności zawodowej jest krótszy, w tym
okresie.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
5, podpunkt 1) i 2) powyżej wykonawca musi złożyć wraz ofertą:
1) kserokopie oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub
magisterskich;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– wg.
wzoru w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy rozumieć osoby
samo zatrudnione, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, pracowników
lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów o pracę lub cywilnoprawnych, a
także osoby, które aktualnie nie są związane z wykonawcą, jednakże zobowiążą się do
realizacji usługi na rzecz Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
7. Z możliwości realizacji zamówienia wyklucza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- 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.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań –
załącznik nr 1.
V. Kryteria oceny ofert/kryteria wyboru :
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1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kryteria dopuszczające), o których
mowa w części IV, pkt. 1, 3 i 5 będzie dokonana wg kryteriów: „tak” - „nie” i zostanie
przeprowadzona w oparciu o złożone oferty. Niespełnienie przez Oferenta przynajmniej
jednego warunku udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem go z postępowania.
2. Oferty spełniające wszystkie kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie kryteriów
oceny ofert.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz wiedzą i doświadczeniem
zawodowym Wykonawcy.
4.
Kryterium
Waga
(%)
Cena ofertowa
80 %
Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 20 %
zamówienia
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:
P = OPc + OPd
gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium: „Cena ofertowa”
OPd1 - ocena punktowa za kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do
realizacji zamówienia”
Sposób obliczenia ceny:
a) cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto;
b) cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie narzuty po stronie Wykonawcy,
podatki itp. oraz koszty użytkowania sprzętu wykorzystywanego do realizacji objętych
zamówieniem zadań. W szczególności w przypadku podatników VAT cena powinna
zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy), a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z
ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym i zdrowotnym (w przypadku osób fizycznych,
nieposiadających z innego źródła przychodu w wysokości co najmniej najniższej krajowej
(nieposiadających ubezpieczeń społecznych itp. z innego tytułu) kwota brutto oznacza
kwotę z pełnymi składkami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). Dodatkowo
w przypadku realizacji 1 części zamówienia dodatkowo koszt związany z dojazdem na
miejsce szkolenia oraz ewentualnie noclegiem podczas szkolenia.
c) cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
d) cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia,
e) w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
𝑥 80
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
6. Kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia”:
a) Dla części od 1 do 4 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami oraz
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
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egzaminu:
- doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia polegające na
realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina każde) i/lub opracowaniu tekstów o
objętości min. 2 stron każdy nagrań audio lub filmów o długości minimum 5 minut
każde w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej
części zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
- Zamawiający przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde
zrealizowane szkolenie/ wykład i/lub za każdy opracowany tekst, nagranie audio lub
film, ponad wymagane minimum określone w części IV, pkt 1, podpunkt 4)oraz pkt.
3, podpunkt 3) Zapytania ofertowego.
- Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 pkt. (20 zrealizowanych szkoleń/
wykładów i więcej i/lub 20 opracowanych tekstów, nagrań audio lub filmów ponad
wymagane minimum = 20 punktów),
b) Dla części od 5 do 6 oraz realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami oraz
egzaminu:
- Wiedza i doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
polegające na realizacji szkoleń lub wykładów (min. 1 godziny każde) w obszarze
merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części
zamówienia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
- Zamawiający przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium po 1 punkcie za każde
zrealizowane szkolenie/ wykład ponad wymagane minimum określone w części IV,
pkt.5, podpunkt 2) Zapytania ofertowego.
- Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 pkt. (20 zrealizowanych szkoleń/
wykładów i więcej ponad wymagane minimum= 20 punktów),
c) ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 Wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia,
d) w kryterium Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
zostanie zastosowany wzór:
𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑚𝑢 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑤𝑐𝑦
𝑥 20
𝑚𝑎𝑘𝑠𝑦𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
7. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z ww. kryteriami.
8. Ocena będzie przeprowadzona odrębnie dla każdej z 6 części zamówienia
9. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. W przypadku Wykonawcy, który wskaże do realizacji zamówienia więcej niż 1 osobę ocena
punktowa dokonywana będzie dla każdego/każdej z trenerów/ trenerek z osobna.
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim,
w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferty w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub sporządzone w formie cyfrowego
odwzorowania dokumentu oferty (skanu) należy przesłać pocztą e-mail na adres:
mkuligowska@oditk.pl.
2. Wykonawca może złożyć ofertę częściową, na jedną lub kilka części (1 – 6), z zastrzeżeniem
obowiązku realizacji doradztwa związanego ze szkoleniami oraz egzaminu.
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3. Maksymalna ilość części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego).
5. Do oferty należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającym (zał. 1 do
Zapytania Ofertowego), dla Wykonawcy i każdej z osób, które będą realizować
zamówienie;
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego),
przygotowany odrębnie dla każdej części zamówienia oraz dla każdej osoby, która
będzie realizować daną część zamówienia.
6. Oferty złożone w innej formie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
7. Oferta musi być podpisana przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela lub
przedstawicieli Wykonawcy.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat, od dnia udzielenia Wykonawcy
zamówienia podstawowego, zamówień na usługi polegające na powtórzeniu usługi będącej
przedmiotem niniejszego zapytania o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego;
10. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach dokumentów
przygotowanych przez Zamawiającego.
VII. Sposób i miejsce złożenia oferty:
1. Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać pocztą e-mail na adres:
mkuligowska@oditk.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Edukacyjna ODiTK,
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2022 r.
Wykonawca powinien załączyć do oferty pełnomocnictwo, o ile uprawnienie osoby do
reprezentowania podmiotu nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
2. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje
data wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Zapytanie ofertowe 08/2022/ASPE/FEO”
odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).
VIII. Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego:
1. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
2. Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 7 ofert na każdą spośród części od 1 do 6
zamówienia, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, przy czym Zamawiający dokona
wyboru ofert według rankingu punktów uzyskanych przez trenerów/ trenerki wskazanych
łącznie przez wszystkich Wykonawców.
3. Zamawiający dopuści do realizacji umowy dla każdej z części od 1 do 6 zamówienia
maksymalnie 7 najwyżej ocenionych trenerów/trenerki. Wykonawcom, których oferty zostały
wybrane nie będą przysługiwały dodatkowe roszczenia z tytułu nie dopuszczenia do realizacji
zamówienia wszystkich wskazanych trenerów/ trenerek, jeśli uzyskana przez nich liczba
punktów będzie niższa, niż u 7 najwyżej ocenionych w danej części od 1 do 6 trenerów/
trenerek.
4. Podstawowym sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, Oferentami
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do czasu ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty jest korespondencja e-mail, a w
wypadkach uzasadnionych korespondencja za pośrednictwem operatora pocztowego.
5. Wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą
dostarczane Wykonawcom w formie wiadomości e-mail – z adresu e-mail Zamawiającego:
mkuligowska@oditk.pl - na wskazany przez Wykonawców adres e-mail, odpowiednio w
treści pytania, wiadomości, wskazanych danych kontaktowych itd.
6. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego wysyłając zapytanie na adres email wskazany w pkt. 5 powyżej. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub
uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej, na
której
zostało
pierwotnie
opublikowane
Zapytanie
Ofertowe
tj.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
na
stronie
Zamawiającego:
www.http://fundacjaedukacyjna.oditk.pl/ także będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli wprowadzone zmiany lub
uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą tego wymagały zmiany treści ofert.
9. Złożenie Oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem postanowień zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
10. Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego,
2) nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego, w tym udziału w postępowaniu
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie stanowią oczywistej omyłki,
6) Wykonawca nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub nie dokona miarodajnych wyjaśnień, o które zwrócił Zamawiający.
11. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynęła żadna oferta, minął termin
związania wszystkich złożonych ofert, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo
wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w
postępowaniu, lub gdy Zamawiający podejmie decyzję o zakończeniu postępowania bez
wyboru oferty.
IX. Opis warunków zawarcia umowy
1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyborze ofert i przystąpi do
podpisywania umów cywilnoprawnych z wyłonionymi Wykonawcami.
2. W szczególności w umowie znajdą się zapisy dotyczące:
a) obowiązku poddania się przez Wykonawcę kontroli ze strony Zamawiającego,
Ministerstwa Edukacji i Nauki lub innych organów kontrolnych,
b) przekazania praw autorskich majątkowych do wypracowanego w ramach niniejszego
zamówienia materiału na rzecz Zamawiającego,
c) zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
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d) kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę,
e) podwykonawstwa,
f) obowiązku zachowania poufności,
g) warunków odstąpienia od umowy,
h) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Przyjęcie niniejszych postanowień stanowi istotny warunek przyjęcia oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Łączne wynagrodzenie każdego z Wykonawców zależne będzie od łącznej liczby
przeprowadzonych szkoleń/ doradztwa oraz egzaminów.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej z
Wykonawcą umowy w zakresie:
a) zmiany lub przedłużenia terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia zmiany okresu
realizacji projektu, wydłużenia czasu trwania etapu realizacji projektu, zmian w zakresie
liczby grup szkoleniowych, zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego – z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego lub których przyczyn nie można było przewidzieć na
etapie formułowania Zapytania Ofertowego,
b) wynikającym z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie Projektu, w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 dokonanych na
wniosek Instytucji Pośredniczącej i/ lub Instytucji Zarządzającej, jak również w sytuacjach
wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu
wypływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z
powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie
finansowania Projektu.
X. Informacje końcowe
1. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku
niniejszego postępowania.
2. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
3. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym
Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego przystąpienia do realizacji zamówienia maksymalnie w terminie 7 dni od
daty ogłoszenia wyników postępowania. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od
zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą,
który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Informacja na temat RODO zawarta jest w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
7. Wynagrodzenie za realizację usługi będzie współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej
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II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.10
Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
2014-2020.
XI. Lista załączników
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz o braku powiązań z Beneficjentem
Formularz ofertowy
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Klauzula informacyjna RODO
Ramowy program cyklu szkoleń ASPE i kadr szkół zatrudniających ASPE
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 08/2022/ASPE/FEO

……………….………..dnia…………………..
Wykonawca:
Nazwa/ Imię i Nazwisko: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam/oświadczamy, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr
08/2022/ASPE/FEO nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym
(czyli osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy):
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
………………………………………………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 08/2022/ASPE/FEO

FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
Fundacja Edukacyjna ODiTK
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
NIP: 957-089-71-15, REGON: 193100795
tel.: (058) 321 80 40, e-mail: fundacjaedukacyjna@oditk.pl
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa/ Imię i Nazwisko
Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
PESEL:
NIP:
Regon:
3. Deklaracja wyboru zadania/ części zamówienia do realizacji:
Niniejszą ofertę składam na realizację części nr:……………………………….
4. Cena za realizację zamówienia:
Oferowana cena za realizację usługi w projekcie:
Usługa
Szkolenie stacjonarne
Szkolenie zdalne
Doradztwo zdalne
Egzamin zdalny

Jednostka
godzina dydaktyczna
godzina dydaktyczna
godzina dydaktyczna
godzina dydaktyczna

Cena brutto

Powyższa cena przedstawia pełny koszt dla Zamawiającego za realizację jednej godziny
dydaktycznej (45 min.) szkolenia/ doradztwa / egzaminu. Cena wskazana powyżej jest ceną
ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Cena brutto obejmuje wszystkie
koszty ponoszone w związku z wykonaniem umowy, m.in. należności względem ZUS, US.
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4. Oświadczenia Wykonawcy:
4.1. Oświadczam/y, że spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
4.2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami i
nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4.3. Oświadczam/y, iż całość niniejszego zamówienia wykonana zostanie zgodnie z treścią
Zapytania Ofertowego.
4.4. Oświadczamy, iż akceptujemy zakres projektowanych istotnych postanowień umowy, o
których mowa w Części IX pkt 2 i 6 Zapytania Ofertowego.
4.5. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4.6. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub
pośrednio (osoby trzecie) pozyskałem/liśmy i udostępniłem/liśmy w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
4.7. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert

Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 08/2022/ASPE/FEO

Wykonawca:
Nazwa/ Imię i Nazwisko: ……………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………….
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 08/2022/ASPE/FEO niniejszym przedkładam informacje
dotyczące następującej osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
I.

WARUNEK UDZIAŁU W ZAPYTANIU:

Nr. części zamówienia:
Imię i nazwisko Trenera/ Trenerki:
Podstawa dysponowania wskazanym/ą Trenerem/ Trenerką
Wykształcenie Trenera/ Trenerki: (proszę wpisać kierunek/specjalizację ukończonych
studiów; rok ukończenia nauki oraz nazwę uczelni):

1. DOTYCZY CZĘŚCI 1 - 3 ZAMÓWIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ DORADZTWA
ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIAMI ORAZ EGZAMINU:
Doświadczenie (osoby skierowanej do wykonania zamówienia) w pracy wymiarze min. ½
etatu w charakterze: nauczyciela/ki, psychologa/żki, pedagoga/żki, trenera/ki, badacza/ki,
wykładowcy/czyni, doradcy/czyni, dydaktycznego/ej, metodyka/czki (min. 3 letnie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert).
Lp.
Okres
Nazwa instytucji/organizacji,
Opis doświadczania: zakres
zdobywania
rodzaj instytucji/ organizacji
wykonywanych zadań, pełniona
doświadczenia
(np. szkoła, placówka
funkcja/stanowisko
od-do w
oświatowa, organizacja
wymiar etatu
formacie dzień- pozarządowa, uczelnia wyższa,
miesiąc-rok
itp.)
1
2
3
4
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Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych w okresie ostatnich 5 lat.
Lp.
Nazwa
Liczba
Okres
Tytuł szkolenia lub
instytucji
godzin
realizacji
wykładu lub zakres
organizującej
Odbiorcy szkolenia
szkolenia
szkolenia
tematyczny
dane szkolenie
lub wykładu
lub wykład/
1.
2.
3.
4.
5.

Wiedza i doświadczenie (osoby skierowanej do wykonania zamówienia) w obszarze
tematycznym określonym w części w IV, pkt. 1, podpunkt 4) Zapytania ofertowego, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
Lp.
Liczba
Nazwa
godzin
instytucji
szkolenia
organizującej
lub wykładu dane szkolenie
Okres
(czas
lub wykład
realizacji
trwania
lub
Tytuł szkolenia lub
szkolenia lub
pojedyncze
nazwa
wykładu lub zakres
wykładu
go
wydawcy
lub
tematyczny
szkolenia/
lub
Odbiorcy szkolenia/
link do
lub
wykładu
publikacji lub nagrania
okres
publikacji
tytuł publikacji/
lub
publikacji
elektronicznej
nagrania i zakres
liczba stron
tekstu,
(nagrania
tematyczny.
publikacji,
nagrania
audio lub
długość
audio/ filmu.
filmu)
nagrania
audio lub
filmu
1.
2.
3.
4.
5.
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2. DOTYCZY CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ DORADZTWA ZWIĄZANEGO
ZE SZKOLENIAMI ORAZ EGZAMINU:
Doświadczenie (osoby skierowanej do wykonania zamówienia) w pracy wymiarze min. ½
etatu w charakterze: lekarz/lekarka, pielęgniarka/pielęgniarz, ratownik/ratowniczka
medyczna, fizjoterapeuta/fizjoterapeutka (min. 3 letnie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
Lp.
Okres
zdobywania
Opis doświadczania: zakres
doświadczenia
wykonywanych
zadań, pełniona
Nazwa instytucji/organizacji
od-do w
funkcja/stanowisko
formacie dzieńwymiar etatu
miesiąc-rok
1
2
3
4
Wiedza i doświadczenie (osoby skierowanej do wykonania zamówienia) w obszarze
tematycznym określonym w części w IV, pkt. 3, podpunkt 3) Zapytania ofertowego, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
Lp.
Liczba
Nazwa
godzin
instytucji
szkolenia
organizującej
lub wykładu dane szkolenie
Okres
(czas
lub wykład
realizacji
trwania
lub
Tytuł szkolenia lub
szkolenia lub
pojedyncze
nazwa
wykładu lub zakres
wykładu
go
wydawcy lub
tematyczny
szkolenia/
lub
Odbiorcy szkolenia/
link do
lub
wykładu
publikacji lub nagrania
okres
publikacji
tytuł publikacji/
lub
publikacji
elektronicznej
nagrania i zakres
liczba stron
tekstu,
(nagrania
tematyczny.
publikacji,
nagrania
audio lub
długość
audio/ filmu.
filmu)
nagrania
audio lub
filmu
1.
2.
3.
4.
5.
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3. DOTYCZY CZĘŚCI 5-6 ZAMÓWIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ DORADZTWA
ZWIĄZANEGO ZE SZKOLENIAMI ORAZ EGZAMINU:
Doświadczenie (osoby skierowanej do wykonania zamówienia) w prowadzeniu szkoleń dla
osób dorosłych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, w wymiarze
min. 50 godzin szkoleń, w wymiarze min. 1 godzina każde prowadzonych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
Lp.
Nazwa
Okres
Liczba
Tytuł szkolenia lub
instytucji
realizacji
godzin
Odbiorcy szkolenia
zakres tematyczny
organizującej
szkolenia
szkolenia
dane szkolenie
1.
2.
3.
4.
5.
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II. KRYTERIA OCENY OFERT:
Imię i nazwisko Trenera/ Trenerki:
1. Dotyczy części 1 - 4 zamówienia wraz z realizacją doradztwa związanego ze
szkoleniami oraz egzaminu:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 08/2022/ASPE/FEO niniejszym oświadczam, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazany/a Trener/Trenerka:
zrealizował/a:…….. ….szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina każde) i/lub
opracował/a……… tekstów o objętości min. 2 stron każdy nagrań audio lub filmów o długości
minimum 5 minut każde
w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części
zamówienia), ponad wymagane minimum, określone w części IV, pkt. 1, podpunkt 4) oraz pkt. 3,
podpunkt 3) Zapytania ofertowego.
2. Dotyczy części 5 - 6
zamówienia wraz z realizacją doradztwa związanego ze
szkoleniami oraz egzamin
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 08/2022/ASPE/FEO niniejszym oświadczam, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazany/a Trener/Trenerka:
zrealizował/a:…….. ….szkoleń lub wykładów (min. 1 godzina każde) i/lub
w obszarze merytorycznym wskazanym w przedmiocie zamówienia (w wybranej części
zamówienia), ponad wymagane minimum, określone w części IV, pkt.5, podpunkt 2) Zapytania
ofertowego.

Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
……..……………………………
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 08/2022/ASPE/FEO

Klauzula informacyjna w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest, Fundacja Edukacyjna ODiTK, ul. Heweliusza 11,
80-890 Gdańsk (Administrator).
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym prowadzonym w procedurze wyboru
Wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o ustawę o dostępie do informacji
publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty
upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz obowiązku Administratora do
przechowywania dokumentacji wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy
łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego zapytania ofertowego,
aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, ponieważ nie
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
10) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być
kierowane do administratora danych, na dane kontaktowe wskazane w pkt 1 powyżej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 08/2022/ASPE/FEO.

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ ASPE I KADRY SZKÓŁ
I WEBINAR
JAK DZIAŁA SZKOŁA - 4 h
1. Podstawowa wiedza o zasadach organizacji pracy w szkole - 1h
2. Prawa uczniów i uczennic, rodziców, pracowników szkoły, itd.-1h
3. Edukacja włączająca - 1h
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole jako narzędzie
wspierania włączania uczniów i uczennic o spe – informacje podstawowe- 1h
II WEBINAR
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE – WYZWANIA STOJĄCE PRZED ASPE
–2h
1. Najważniejsze kroki milowe w rozwoju dziecka. Norma rozwojowa i koncepcja strefy
najbliższego rozwoju – 2 h
III WEBINAR
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE – WYZWANIA STOJĄCE PRZED ASPE
–3h
1. Różnorodność dzieci i ich potrzeb w zespołach klasowych - 1 h
2. Zarządzanie różnorodnością - rola ASPE w kształtowaniu kompetencji społecznych i postaw
sprzyjających tworzeniu włączającej społeczności szkolnej - 2h
IV WEBINAR
ASPEKTY PRAWNE – 4h
1. Prawne regulacje działań prowadzonych przez ASPE w przedszkolu/szkole – działania
opiekuńcze i pielęgnacyjne- 1h
2. Prawne uregulowania współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi podmiotami, które są
angażowane w sytuacjach zagrożenia (Policja, Pogotowie itp.)-1h
3. Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy- 1h
4. Kto może wykonywać podstawowe czynności medyczne dziecku z chorobą przewlekłą – 1h
I SZKOLENIE ZDALNE - WIRTUALNA WIZYTA STUDYJNA dwa dni po 5 h
1. WSPÓŁPRACA
ASPE
Z
NAUCZYCIELAMI,
PRZEDSZKOLNYMI/SZKOLNYMI
SPECJALISTAMI I RODZICAMI - 6 h
a) Szkoła jako przestrzeń kooperatywnego uczenia się - 3h
b) Obszary współpracy ASPE z innymi osobami zaangażowanymi w proces wspomagania
rozwoju uczniów i uczennic w edukacji włączającej – 3h
2. ZADANIA I ORGANIZACJA PRACY ASPE W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – 4h
a) Zadania ASPE realizowane w przedszkolu i szkole – 2h
b) Zasady organizacji pracy ASPE – 2h
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I ZJAZD STACJONARNY - 20 h
1. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE – WYZWANIA STOJĄCE PRZED
ASPE - CD.– 2 h
a) Zasady współpracy ASPE z dzieckiem/ uczniem uwzględniające konkretne potrzeby
edukacyjne oraz zasoby ucznia- 1h
b) Działania opiekuńcze i wspomagające rozwój dziecka/ ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi realizowane przez ASPE- 1h
2. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I UCZESTNICZENIA DZIECI/UCZNIÓW W CODZIENNEJ
PRAKTYCE PRZEDSZKOLNEJ/SZKOLNEJ – 4h
a) Wspieranie aktywności i uczestnictwa dzieci/uczniów jako element edukacji inkluzyjnej – 1h
b) Działania wspierające dzieci/uczniów w codziennej praktyce przedszkolnej/szkolnej – 3h
3. RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI PRZEZ ASPE W PRZEDSZKOLU/SZKOLE –
12 h
a) Sytuacje trudne w pracy ASPE – 3h
b) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – 7h
c) Etyka zawodowa w pracy ASPE – 2h
4. WSPÓŁPRACA
ASPE
Z
NAUCZYCIELAMI,
PRZEDSZKOLNYMI/SZKOLNYMI
SPECJALISTAMI I RODZICAMI - 2 h
a) Efektywna współpraca w praktyce – 2h
II SZKOLENIE ZDALNE
WSPOMAGANIE UCZNIA W PROCESIE ZDOBYWANIA WIEDZY (NOTATKI, MAPY MYŚLI,
TRENING UWAGI, KOMPETENCJE METAPOZNAWCZE) – 8h
1. Rola ASPE w kształtowaniu motywacji do pracy- 2h
2. Wspomaganie dziecka/ ucznia w kształtowaniu kompetencji poznawczych i metapoznawczych
ułatwiających zdobywanie wiedzy- 2h
3. Zakres czynności wykonywanych przez ASPE mających na celu wspieranie procesu uczenia
się dziecka/ucznia- 3 h
4. Aktywizowanie dziecka – 1h
III SZKOLENIE ZDALNE
KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM/SZKOLNYM - 8 h
1. Zasady efektywnej komunikacji w pracy ASPE – 3 h
2. Warsztaty konstruktywnej komunikacji ASPE – 3 h
3. Bariery i trudności w komunikacji w odniesieniu do środowiska przedszkolnego i szkolnego –
2h
IV SZKOLENIE ZDALNE
CZYNNOŚCI HIGIENICZNE I OPIEKUŃCZE A SPRAWOWANIE OPIEKI PRZEZ ASPE NA
TERENIE PRZEDSZKOLA/SZKOŁY – 8 h
1. Ogólne zasady pielęgnacji i opieki- 2h
2. Uwarunkowanie wykonywanych czynności w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz
warunków miejsca pracy – 1h
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3. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych takich jak: odżywianie, wydalanie,
higiena ciała i mobilność dziecka – 3h
4. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych takich jak:
odżywianie, wydalanie, higiena ciała i mobilność dziecka – 1h
V WEBINAR
ELEMENTY PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU
CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I USŁUG O CHARAKTERZE MEDYCZNYM – do 4 h
1. Czynności w zakresie odżywiania.
VI WEBINAR
ELEMENTY PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU
CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I USŁUG O CHARAKTERZE MEDYCZNYM – do 4 h
1. Czynności w zakresie wydalania.
VII WEBINAR
ELEMENTY PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU
CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I USŁUG O CHARAKTERZE MEDYCZNYM – do 4 h
1. Czynności w zakresie higieny ciała.
VIII WEBINAR
ELEMENTY PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU
CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I USŁUG O CHARAKTERZE MEDYCZNYM – do 4 h
1. Czynności w zakresie mobilności.
IX WEBINAR
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ- do 4 h
1. Psychologia udzielania pierwszej pomocy, powiadomienie opiekunów dziecka/ ucznia – 2h
2. Ostre stany w psychiatrii- choroby psychiczne, kiedy wezwać pogotowie, a kiedy nie – 2h
II ZJAZD STACJONARNY - 20 h
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ- 20 h
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa + AED u dzieci i dorosłych wg. Wytycznych ERC 2015
- 4h
2. Pierwsza pomoc w przypadku padaczki, urazów głowy, udaru mózgu, osób z zastawką
komorowo-otrzewnową u osób z wodogłowiem - 4h
3. Pierwsza pomoc osobom w przypadku: cukrzycy( w przypadku uszkodzenia pompy
insulinowej, podanie insuliny, glukagonu), odwodnienia, wymiotów, omdlenia - 4h
4. Pierwsza pomoc w zadławieniach, duszności – 2h
5. Pierwsza pomoc w urazach i krwawieniach, hemofilia – 3h
6. Pierwsza pomoc w anafilaksji – 2h
7. Tlenoterapia – 1h
V SZKOLENIE ZDALNE - 8 h
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1. SAMOROZWÓJ ASPE – 4h
a) Samorozwój jako proces o charakterze ustawicznym – 1h
b) Planowanie i realizacja samorozwoju – 3h
2. ROBIENIE NOTATEK (NOTETAKER) I/LUB ZAPISYWANIE TREŚCI ZAJĘĆ, LEKCJI
W SPOSÓB SYMULTANICZNY - 4h
a) Robienie notatek i zapisywanie treści zajęć – funkcje, podstawowe zasady, dobre praktyki
– 2h
b) Praktyczny warsztat skryby- 2h
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