
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

na usługi szkoleniowe dla kadry pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola 

„Frajda” w Świdnicy w ramach projektu ,,POZYTYWKA- pozytywne 

zmiany w edukacji przedszkolnej” nr RPDS.10.01.04-02-0001/17 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie: 

10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT AW. 

 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku określonym w Wytycznych w 

zakresie rozeznania rynku w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9- usługi szkoleniowe 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka ,,AGUGU” 

ul. Galla Anonima 3 

58-100 Świdnica 

tel. 605 357 090 

e-mail: agugu@dlaprzedszkoli.eu 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla nauczycieli:  

przygotowanie i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń wraz z materiałami 

szkoleniowymi dla kadry pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola ,,Frajda”: 

CZĘŚC I.  Szkolenia dla całej kadry pedagogicznej- 15 osób zrealizowane w siedzibie 

Zamawiającego: 

1. ,,Udzielanie pierwszej pomocy”- przewidywany termin wrzesień 2018, czas trwania 

szkolenia ok. 8h; 

2. ,,Budowanie relacji z rodzicami dziecka”- przewidywany termin I kwartał 2019, czas 

trwania ok. 15h; 

3. ,,Wpieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”- przewidywany termin II kwartał 

2019, czas trwania ok. 15h.  

 CZĘŚC II. Szkolenia wyjazdowe dla wyznaczonych nauczycieli: 

1. ,, Integracja odruchów pierwotnych”- szkolenie dla 3 osób, przewidywany termin I 

kwartał 2019, czas trwania ok. 20h; 
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2. ,,Trudne zachowanie- pozytywne podejście”- szkolenie dla 4 osób, przewidywany 

termin IV kwartał 2019, czas trwania ok. 20h; 

3. ,,Elementy integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej”- szkolenie dla 6 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2020, czas trwania ok. 12h.  

 

CZĘŚC III. Szkolenia wyjazdowe dla wyznaczonych nauczycieli: 

4. ,,Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu”- szkolenie dla 3 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2019, czas trwania ok. 15h; 

5. ,,Stymulowanie rozwoju metodą A. A. Tomatisa”- szkolenie dla 2 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2019, czas trwania ok. 30h; 

6. ,,Wykrywanie zaburzeń rozwoju dziecka”- szkolenie dla 7 osób, przewidywany termin 

IV kwartał 2019, czas trwania ok. 15h; 

7. ,, TIK w edukacji najmłodszych”- szkolenie dla 3 osób, przewidywany termin II 

kwartał 2019, czas trwania ok. 12h; 

 

Na cenę całkowitą za realizację usługi składa się: koszt przeprowadzenia poszczególnych 

szkoleń, koszt dojazdu na miejsce szkolenia, koszt prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 

przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń, 

zapewnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Szczegółowy opis szkoleń stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

Oferty cenowe zawierające wycenę całościową lub częściową wyrażoną w kwotach brutto 

prosimy przesłać droga mailową na adres: agugu@dlaprzedszkoli.eu do dnia 28 sierpnia 

2018r. do godz.23.59. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jeśli chodzi o zakres tematyczny 

szkoleń.  

 

III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Szkolenia wymienione w części 1 należy zrealizować w siedzibie 

Niepublicznego Przedszkola ,,Frajda” w Świdnicy ul. Galla Anonima 3 w 

sali wyznaczonej przez Zamawiającego. 

2. Szkolenia wymienione w części 2 należy zrealizować w miejscach 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2018-28.02.2020 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych; 

b. dysponują trenerami, którzy posiadają minimum 2- letnie doświadczenie w 

dziedzinie, w której prowadzą szkolenia; 

c. dysponują trenerami, którzy prowadzą szkolenia w danym temacie 

cyklicznie minimum od 2 lat. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca powinien 

podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki 

realizacji usługi. Zapłata wynagrodzenia za realizację poszczególnych modułów 

szkoleniowych będzie dokonywana po zakończeniu danego modułu szkoleniowego na 

podstawie wystawionych faktur/rachunków przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu  

wystawienia ww. dokumentu. 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

a. cena oferty brutto- 40 pkt- najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 

zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

b. termin wykonania zamówienia- 30 pkt- oferta otrzyma 30 pkt za 

zrealizowanie wszystkich szkoleń w terminach proponowanych przez 

Zamawiającego. 

d. odpowiednie przygotowanie trenerów do prowadzenia szkoleń (trenerzy 

powinni  posiadać minimum 2- letnie doświadczenie w dziedzinie, w której 

prowadzą szkolenia oraz prowadzić szkolenia w danym temacie cyklicznie 

minimum od 2 lat)- 30pkt- oferta otrzyma 30 pkt, jeżeli trenerzy spełnią 

ww. wymagania. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie 

udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów 

uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami (załącznik nr 1 i 2) należy przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agugu@dlaprzedszkoli.eu do 
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dnia 28 sierpnia 2018r. do godziny 23.59, w tytule wiadomości należy wpisać:  

,, OFERTA NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ 

DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU ,, POZYTYWKA- 

POZYTYWNE ZMIANY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ” 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wynik postępowania (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.agugu.dlaprzedszkoli.eu 

w ciągu 7 dni od daty zakończenia procedury skladania ofert. 

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA 

Pani Agnieszka Pieszczoch- tel. 605 357 090 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 1. OPIS SZKOLEŃ 

2. Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTY 

3. Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

4. Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
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