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Warszawa, 18.08.2014 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

nr 1/2014 z dnia 18.08.2014 

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na realizację usług edukacyjnych 

Prowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych na potrzeby projektu: 

„Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego 

rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania 

ul. Nowogrodzka 56/7, 00-695 Warszawa 

tel. 22 621 90 11 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000368820, 

NIP 524-27-22-596 

 

Osoba do kontaktu: 

Asystent Koordynatora Projektu 

Agnieszka Jasińska-Szydło 

tel. 22 621 90 11 

mail: agnieszka.jasinska@humanites.pl 

 

OZNACZENIE PROJEKTU 

„Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego 

rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”, projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie  

o numerze WND-POKL.03.05.00-00-148/12 

 

mailto:agnieszka.jasinska@humanites.pl
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OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w aktualnych na dzień upublicznienia zapytania Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadach finansowania 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Zamawiający informuje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i konsultacji grupowych 

dla dyrektorów warszawskich szkół uczestników dwudniowych sesji wyjazdowych 

realizowanych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Warszawski model 

wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów 

metropolitalnych” realizowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, Warszawskie 

Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Towarzystwo Amicus i Fundację 

Humanites – Sztuka Wychowania, z jednego z wybranych tematów. Lista tematów wraz z 

ilością godzin znajduje się w tabeli 1.  

 

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze 

doskonalenia nauczycieli.  

 

Grupą docelową szkoleń są dyrektorzy warszawskich 137 szkół (podstawowych, gimnazjów, 

liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych), a także 13 przedszkoli, którzy pracują w 

poniższych 7 tematycznych sieciach współpracy i samokształcenia. 
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Tabela 1: Obszar tematyczny 

Nr sieci Obszar tematyczny warsztatów i konsultacji 
Ilość godzin 

(warsztat/konsultacje) 

1 
Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku 

szkoły 
4h / 3h 

2 
Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
4h / 3h 

3 Kreatywne kierowanie zespołem 4h / 3h 

4 Sposoby i metody rozwijania twórczego myślenia 
uczniów 

4h / 3h 

5 
Nauczyciele pracują zespołowo – rola dyrektora w 

organizowaniu pracy rady pedagogicznej 
4h / 3h 

7 
Zmiany prawne dotyczące szkolnictwa zawodowego. 

Egzaminy zawodowe, a realizacja podstaw programowych 
4h / 3h 

8 

Przedszkole równych szans, jako koncepcja pracy 

placówki – wystąpienia publiczne (dla dyrektorów 

przedszkoli) 

4h / 3h 

Zakres usługi dotyczy przeprowadzenia wyjazdowo 4 godzin warsztatów i 3 godzin 
konsultacji grupowych dla sieci nr 1 w dniach 2-3 października 2014 w następującej 
tematyce: 

 Warsztat: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły 

 Konsultacje grupowe: Poprawa umiejętności komunikowania się z otoczeniem w 
sytuacjach kryzysowych oraz w gronie pedagogicznym 

(pragniemy zwrócić uwagę, iż uczestnicy tej sieci będą również mieli 2 godzinny wykład, dlatego też 
godziny warsztatów i konsultacji grupowych będą przedmiotem szczegółowych ustaleń po wyborze 
wykonawcy). 

 

Opis obowiązków związanych z prowadzeniem warsztatów i konsultacji 

1. Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja usługi zobowiązany będzie  

do przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi  

po podpisaniu umowy. 

2. Każdy materiał warsztatowy musi być oznaczony zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczeń projektów w ramach POKL” opublikowanymi na stronie www.efs.gov.pl 

oraz szatą graficzną projektu. Zamawiający przekaże odpowiednie logotypy 

wykonawcy w formie elektronicznej. 

http://www.efs.gov.pl/
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3. Na Zamawiającego przeniesione zostaną autorskie prawa majątkowe do materiałów 

warsztatowych tj. utworów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz 

udzielone zostaną mu zezwolenia do wykonywania wobec nich praw zależnych 

 i osobistych wg. poniższych reguł: 

a. Z dniem dostarczenia Zamawiającemu materiałów warsztatowych, przejdą  

na Zamawiającego nieograniczone w zakresie czasowym i terytorialnym, 

wszystkie autorskie prawa majątkowe do tego utworu, na wszystkich polach 

eksploatacji, określonych w szczególności w art. 50  ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90 poz. 

631, ze zm.) 

4. W ramach realizacji warsztatu, Wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie 

usługi zobowiązany będzie przeprowadzić warsztat dla grupy 15-25 dyrektorów 

zgodnie z tematyką wskazaną pod tabelą nr 1. Każdy warsztat zostanie zrealizowany  

w ciągu 4 godzin, a konsultacje grupowe w ciągu 3 godzin.  

5. Każdy Wykonawca ma obowiązek przygotowania z zachowaniem graficznych 

oznaczeń projektu, ewaluacji przeprowadzonego warsztatu i konsultacji grupowych i 

przekazanie ich do Zamawiającego najpóźniej 3 dni robocze po zakończeniu 

warsztatu i konsultacji grupowych. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą brać osoby spełniające poniższe kryteria: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie 

objętym niniejszym zaproszeniem (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania). 

b. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

do wykonania powierzonych im zadań.  

2. Wykonawca wykaże spełnienie powyższych warunków poprzez: 

a. Złożenie wraz z ofertą merytoryczną i cenową na przeprowadzenie 

warsztatów i konsultacji grupowych oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału  

w postępowaniu. 

b. Złożenie CV 
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3. W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby powiązane kapitałowo z 

Zamawiającym, a także pracownicy Zamawiającego oraz partnerów realizujących 

projekt „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład 

systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”. 

4. Wykonawca dołączy oświadczenie o braku w/w powiązań. 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty, zawierające informacje o trenerze (CV), który miałby przeprowadzić warsztat oraz 

konsultacje grupowe oraz plan i opis proponowanego zakresu merytorycznego warsztatów i 

konsultacji grupowych prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 

agnieszka.jasinska@humanites.pl; biuro@humanites.pl lub składać osobiście w siedzibie 

Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania (adres: Warszawa, ul. Nowogrodzka 56/7) od 

poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.30 do dnia 5 września 2014 roku, do godziny 

14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 15 września 2014 roku przy uwzględnieniu kryteriów ceny 

(70%) i innych kryteriów – 30% (doświadczenie osoby prowadzącej i jakość zakresu 

merytorycznego otrzymanych ofert). 

mailto:agnieszka.jasinska@humanites.pl
mailto:biuro@humanites.pl

