Projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konin, dnia 4 wrzesień 2012r

Zapytanie ofertowe nr 3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia,
poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”

1. Zamawiający.
Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna
ul. Chopina 21h
62-510 Konin
Tel.: 63 245 70 08
email: biuroprojektu@wspt.pl
2. Postanowienia ogólne.
• Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
• Niniejsze postępowanie realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w ramach projektów PO KL.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest :
3.1.1. Przygotowanie autorskiego programu szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i studentów do niżej podanych form szkolenia.
3.1.2. Wdrożenie ww. programu szkoleń podczas przeprowadzonych zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół z rejonu konińskiego, kolskiego, tureckiego i
słupeckiego (woj.. wielkopolskie) oraz studentów z ww. Uczelni, uczestniczących w projekcie „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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3.2. Zamówienie nie obejmuje zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu wykładowców do miejsca szkolenia (wykładowcy we własnym zakresie i na koszt własny
dojeżdżają do miejsca szkolenia).
3.3. Termin realizacji oferty zamówienia październik 2012 – 30 lipiec 2013r
3.4. Zamawiający zapewnia sale wykładowe, catering oraz niezbędny sprzęt do prawidłowej realizacji szkoleń. Zajęcia muszą być organizowane w godzinach
dopasowanych do potrzeb Uczestników, to jest w dni robocze w godzinach od 10.00 – 17.00, dotyczy nauczycieli i dyrektorów oraz w soboty i niedziele dla
studentów.
3.5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla wszystkich edycji i szkoleń w każdej edycji.
3.6. Kod CPV - opis przedmiotu zamówienia : usługi szkolnictwa wyższego 80300000-7; usługa opracowania programów szkoleniowych 80521000-2; usługa
informatyczna 72000000-5; usługi szkoleniowe 80500000-9
4. Warunki wymagane od Wykonawców.
4.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają wyksztalcenie wyższe udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych (dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu inżyniera, magistra
lub / i dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora) oraz dodatkowe kwalifikacje (świadectwo lub dyplom) - zgodne lub pokrewne z
realizowaną tematyką szkolenia
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (co najmniej rok).
4.2. W wypadku, kiedy oferent jest zaangażowany w realizację zadań w projektach finansowanych w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO,
w okresie określonym w niniejszego zapytaniu, to na prośbę zamawiającego musi wykazać, że obciążenie wynikające z pracy w w/w projektach nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych oferentowi we wszystkich projektach oraz w projekcie, którego dotyczy niniejsze
zapytanie ofertowe.
4.3. Nie spełnienie jednego z powyższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej rozpatrywania podczas oceny ofert.
4.4. Spełnianie wyżej wymienionych warunków będzie weryfikowane poprzez analizę załączników.

Projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.5. Szczegółowy zakres zamówienia na lata 2012 - 2013

Wykaz form wsparcia dla studentów praktykantów
ETAP I

Wykaz uczestników szkoleń

ETAP II
Nr

Tematyka szkolenia
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Opis skrótów: st – studenci odbywający praktykę pedagogiczną; 11 rok 2011; 12 rok 2012; dyr. – dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół; N I, N II, N III – nauczyciele przedmiotu;
Op I, Op II – szkolni opiekunowie praktyk pedagogicznych; Ped – pedagodzy lub psycholodzy.

5. Kryteria oceny ofert:
Wyboru ofert dokona Zamawiający poprzez komisję złożoną z 3 członków zespołu zarządzającego projektem. Komisja będzie oceniać oferty w oparciu o następujące
kryterium:
5.1. Zgodność przedstawionego programu i planu jego realizacji z zakresem tematycznym szkolenia. Członkowie komisji będą analizować informacje zawarte
w programie pod kątem zgodności zakresu proponowanej tematyki z założeniami projektu.
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5.2. Ocenie będą podlegać następujące elementy:
C – cena – 35% [najniższa 35%; wykraczająca poza możliwości finansowania określone w projekcie 0%)
D – 20% -doświadczenie w pracy z dorosłymi lub w szkolnictwie wyższym lub w realizacji szkoleń o ww. tematyce lub podobnej; 0% -brak doświadczenia
S – – 25% autorski program kształcenia do zgłaszanego szkolenia - zgodność z tematyką szkolenia 25 %, odbiegająca od naszych oczekiwań i założeń
projektu 0%
W– wykształcenie – 20% (dr, wyż mgr 20% z doskonaleniem; wyższe kierunkowe 15%; )
5.3. Łączna ocena punktowa (Z) jest obliczana wg wzoru:
Z = 0,35C +0,20D+ 0,25S +0,20W
5.4. Ofertą wybraną, będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Z).
5.5. Wyniki zostaną podane do 10 października 2012r.
6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1. Wykonawca składa ofertę/oferty wzoru stanowiącego załącznik nr do niniejszego zapytania.
6.2. Wykonawca przedkłada również informację na temat wykształcenia oraz doświadczenia związanego z pracą z dorosłymi lub w szkolnictwie wyższym
6.3. Ofertę należy przygotować w języku polskim oraz przesłać lub osobiście dostarczyć do biura projektu do dnia 30 września 2012r.
7. Inne istotnie warunki zamówienia:
Programy kształcenia będące jednym z przedmiotów niniejszego zapytania będą miały charakter utworu autorskiego i będą podlegały przepisom ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Postanowienia odnośnie powyższej kwestii zostaną ujęte w umowie o dzieło.
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Utworu w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i że wykonanie
niniejszej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.
8. Oferta powinna zostać dostarczona do biura projektu ww. Uczelni, w zamkniętej kopercie w godzinach 08:00 – 15.00 . W przypadku braku zainteresowania z Państwa
strony złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres : biuroprojektu@wspt.pl.
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9. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
9.1. wypełniony (i podpisany) formularz oferty;
9.2. dyplom, świadectwa potwierdzające posiadanie umiejętności niezbędne do realizacji szkolenia.
9.3. zaświadczenie o pracy z dorosłymi lub w szkolnictwie wyższym.
9.4. autorski program i plan realizacji szkolenia.
10. Warunki płatności:
Ceny podane w ofercie powinny być określone w PLN, w kwocie brutto (ze składkami ZUS, z należnym podatkiem VAT). W składanej ofercie Oferent zawiera
oświadczenie, że podane koszty jednostkowe są pełnym kosztem usługi. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po jej wykonaniu i rozliczeniu z dokumentacji
potwierdzającej jej realizację (autorski program, plan jego wdrażania, dziennik, sprawozdanie końcowe, ewaluację).

inż. Marcin Musiał
Przewodniczący Zespołu wyboru Wykonawcy

