
 

 

Ogłoszenie 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna/ Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych 

w związku z planowaną realizacją projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie 

kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych poszukuje  

autorek/autorów planów  i  programów  przebiegu zajęć stacjonarnych w zakresie wspomagania 

szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 

Etapy edukacyjne:  

 I (oddziały 1-3 szkoły podstawowej) 

 II (oddziały 4-8 szkoły podstawowej) 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 Opracowanie planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin 

dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut) z zakresu wspomagania szkół 

w: 

a) rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny) 

b) rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny) 

c) wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap 

edukacyjny) 

d) wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap 

edukacyjny) 

e) rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap 

edukacyjny) 

f) rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap 

edukacyjny) 

g) nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów 

(I etap edukacyjny) 

h) nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów 

(II etap edukacyjny) 

i) wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) 

uczniów (I etap edukacyjny) 

j) wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) 

uczniów (II etap edukacyjny) 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

http://www.cpv.com.pl/grupa,80000000-4.html


 

 80500000-9 - Usługi szkoleniowe 

 80520000-5 - Placówki szkoleniowe 

 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 

 

1.2 Wprowadzenie poprawek do planów i programów przebiegu zajęć stacjonarnych zgodnie z 

recenzją eksperta merytorycznego WSiP/ORKE – specjalisty ds. metodyki szkoleń 

kompetencji kluczowych  

1.3 Udział w dwóch dwudniowych spotkaniach autorów planów i programów przebiegu zajęć 

stacjonarnych z ekspertem merytorycznym w terminach 10-11 lipca 2017 r. oraz 31 lipca i 1 

sierpnia 2017 r.  

1.4 Udział w jednodniowym spotkaniu eksperta merytorycznego projektu z autorami planów i 

programów przebiegu zajęć stacjonarnych i e-learningowych oraz trenerami szkolącymi 23 

września 2017 r. (prezentacja wyników). 

1.5 Przygotowane plany i programy muszą być zgodne z polityką równych szans kobiet i 

mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnoprawnościami opisaną w Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz Ramowymi 

programami szkoleń opracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w projekcie 

pozakonkursowym POWER, stanowiącymi załącznik nr 3 a-e Ogłoszenia.  

 

2. Zadania autorów 

2.1 Opracowanie planu i programu przebiegu zajęć stacjonarnych w wymiarze 70 godzin 

dydaktycznych z zakresu wspomagania szkół w: 

a) rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I etap edukacyjny) 

b) rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (II etap edukacyjny) 

c) wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (I etap 

edukacyjny) 

d) wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się (II etap 

edukacyjny) 

e) rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I etap 

edukacyjny) 

f) rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (II etap 

edukacyjny) 

g) nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów 

(I etap edukacyjny) 

h) nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów 

(II etap edukacyjny) 

i) wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) 

uczniów (I etap edukacyjny) 

j) wychowaniu i kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) 

uczniów (II etap edukacyjny) 

 

http://www.cpv.com.pl/grupa,80500000-9.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,80520000-5.html


 

2.2 Plany i programy przebiegu zajęć stacjonarnych opracowane zostaną na podstawie 

ramowych programów szkoleń opracowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach 

projektu pozakonkursowego Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów, które stanowią załącznik nr 3 a-e do Ogłoszenia.  

2.3 Udział w dwóch dwudniowych spotkaniach autorek/autorów planów i programów przebiegi 

zajęć stacjonarnych z ekspertem merytorycznym, w czasie których zaprezentowane zostaną 

założenia merytoryczne i organizacyjne projektu, omówione będą ramowe plany i programy 

szkoleń opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz wymagana metodologia 

opracowania materiałów, a w czasie drugiego spotkania postęp prac i sprawdzenie spójności 

powstających programów z założeniami projektu. W spotkaniach z autorkami/autorami 

będzie uczestniczył ekspert merytoryczny WSiP/ORKE – specjalista ds. metodyki szkoleń 

kompetencji kluczowych, którego zadaniem będzie merytoryczne wsparcie w procesie 

powstawania planów i programów szkolenia stacjonarnego, recenzja powstałych materiałów, 

wsparcie konsultacyjne autorek/autorów.  

2.4 Udział w jednodniowym spotkaniu autorek/autorów planów i programów przebiegu zajęć 

stacjonarnych i e-learningowych i trenerów i trenerek dla wszystkich kompetencji kluczowych 

i etapów edukacyjnych zaplanowanych w projekcie WSiP/ORKE. Celem spotkania będzie 

wymiana założeń i wiedzy pomiędzy autorkami/autorami, którzy opracują plany i programy 

przebiegu zajęć stacjonarnych i e-learningowych a trenerkami/trenerami, którzy na 

podstawie ww. planów i programów będą prowadzili szkolenia w projekcie 

 

3. Zasady współpracy  

Wykonawcy (autorki/autorzy) będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym podczas realizacji 

zadania poprzez: 

 kontakty  zdalne m.in. w celu ustalenia zakresu i harmonogramu wykonywanych zadań, 

 udziału w dwóch dwudniowych spotkaniach roboczych -  w terminie wskazanym przez 

WSiP/ORKE (spotkanie we WSiP/ORKE w Warszawie, w godzinach pracy Zamawiającego). 

Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania związanego z udziałem w spotkaniu w 

standardzie od minimum** do maksymalnie trzech***, w pokoju niekoedukacyjnym, 

dwuosobowym oraz zwraca koszty dojazdu o wartości nieprzekraczającej ceny biletu II klasy 

komunikacji publicznej do średniej wartości 100 zł  (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów 

dojazdu w ramach projektu), związanej z udziałem w spotkaniach, 

 udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym z trenerami -  w terminie wskazanym przez 

WSiP/ORKE (spotkanie we WSiP/ORKE w Warszawie, w godzinach pracy Zamawiającego). 

Zamawiający zwraca koszty dojazdu o wartości nieprzekraczającej ceny biletu II klasy 

komunikacji publicznej do średniej wartości  (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów 

dojazdu w ramach projektu), związanej z udziałem w spotkaniach. 

Zadanie będzie realizowane w Warszawie lub okolicach. Koszt wyżywania podczas trwania spotkań 

pokrywa Zamawiający. 

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło wraz z przekazaniem 

majątkowych praw autorskich.   



 

 

4. Terminy realizacji zadania  

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy, czyli ok. 1 lipca  2017 r. do 

dnia 30 września 2017 r. 

5. Wybór wykonawcy 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik 1) dostępnego  

w wersji Word i przesłanie do dnia 21 czerwca  2017 r. do końca dnia do 23:59 na adres: 

rekrutacja_autorzy@orke.pl   

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych obejmujących poszczególne zakresy 

tematyczne wskazane w pkt.  1 ppkt a)-j). Kandydat aplikuje na każda kompetencję kluczową  z 

poszczególnego poziomu (wskazanych w pkt.  1 ppkt. a)-j))  osobnym formularzem. 

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,  

a także materiałów wymienionych przez Wykonawców w ww. formularzu. 

Po analizie nadesłanych formularzy wybrane zostaną osoby, która spełnią wymagania oraz otrzymają 

największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w Załączniku nr 2.  

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 

276 godz. miesięcznie przez cały okres współpracy z Zamawiającym na podstawie zawartej umowy w 

wyniku przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z Wykonawców w przypadku nie 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu  Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu 

wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych 

pomiędzy Zamawiającym a Ministerstwem Edukacji Narodowej.  

Dokonanie przez Zamawiającego wyboru Wykonawców przed podpisaniem pomiędzy Zamawiającym 

a Ministerstwem Edukacji Narodowej Umowy o dofinansowanie, będzie podstawą do podpisania z 

nimi umowy zobowiązującej do podpisania umowy właściwej, zawarcie której uzależnione będzie od 

zaistnienia warunku zawieszającego w postaci podpisania Umowy o dofinansowanie projektu 

pomiędzy Zamawiającym a Ministerstwem Edukacji Narodowej.  

W przypadku niepodpisania powyższej umowy, projekt nie będzie realizowany i tym samym nie ziści 

się warunek zawieszający, a strony będą wolne od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej.   

 

6. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby i podmioty, które powiązane są z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,  

osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 



 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

1) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.  

2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.  

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.  

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

7.  Informacje dodatkowe 

 

1. Oferty składane są w wersji elektronicznej, na załączonym formularzu pod rygorem nieważności.  
2. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane  
3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.  

4.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.   
5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani 
drogą mailową o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o 
dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji wynagrodzenia z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert), jeśli 
zaproponowana cena nie będzie się mieścić w kwocie przewidzianej w budżecie.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 
bez podania przyczyn. 

9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza odstąpi od podpisania 
umowy z Zamawiającym, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana kolejna oferta z listy 
rankingowej Wykonawców zgodnie z uzyskaną punktacją. 

11. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień umowy w formie aneksu pod 
warunkiem, że zmiany te podyktowane będą okolicznościami, które mogą mieć wpływ na 
prawidłowe realizacje niniejszego zamówienia i projektu Szkolenia i doradztwo dla pracowników 
systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji, w 
tym m.in. w wyniku:  
11.1 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego (w tym zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej), 
11.2 w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy lub instytucji 
wyższego szczebla, 



 

11.3 wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, 
którego nie można było zapobiec,  

11.4 zmiany parametrów (m.in. zakres, sposób wykonywania) realizowanego dzieła, które 
wynikną w trakcie realizacji zamówienia, a będą niezbędne dla skutecznego zrealizowania 
projektu.  
 

Kontakt: 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: 

Ewa Wysłuch-Kwaśny 

tel. 603309849, e-mail: Ewa_Wysluch-Kwasny@wsip.pl 

 

Do pobrania: 

 Załącznik nr 1 – Formularz aplikacyjny 

 Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów i autorek 

 Załącznik nr 3a – Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów (I i II etap edukacyjny w 3-etapowej 

strukturze szkolnej) 

 Załącznik nr 3b – Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w 

wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania–uczenia się (I i II etap 

edukacyjny w 3-etapowej strukturze szkolnej) 

 Załącznik nr 3c – Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju 

kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych (I i II etap edukacyjny w 3-

etapowej strukturze szkolnej) 

 Załącznik nr 3d – Ramowe programy szkolenia w zakresie wspomagania szkół w nauczaniu 

poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów (I i II etap 

edukacyjny w 3-etapowej strukturze szkolnej) 

 Załącznik nr 3e – Ramowe programy szkoleń w zakresie wspomagania szkół w wychowaniu i 

kształtowaniu postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów (I i II etap 

edukacyjny w 3-etapowej strukturze szkolnej) 

 

mailto:Ewa_Wysluch-Kwasny@wsip.pl

