„Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”

Nr sprawy: ZP.271.161.2014

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia,
zwanego dalej „Koordynatorem”, w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość
suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” o nr WND-POKL.03.05.00-00-225/12
(nr umowy: UDA-POKL.03.05.00-00-225/12-00), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) Zamówienie dzieli się na cztery części, każda z nich zakłada pełnienie funkcji Koordynatora
sieci współpracy i samokształcenia w zakresie wskazanych 4 tematów sieci
dla szkół/przedszkoli z terenu Powiatu Miasta Suwałki:
CZĘŚĆ nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy
pn. Sieć nr 1: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły;
CZĘŚĆ nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy
pn. Sieć nr 2: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?;
CZĘŚĆ nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy
pn. Sieć nr 3: Jak wspierać dziecko w uczeni u się matematyki?;
CZĘŚĆ nr: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy
pn. Sieć nr 4: Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
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Sieci będą tematyczne – 4 grupy, adresowane do nauczycieli przedmiotowych i dyrektorów
szkół/przedszkoli z terenu Powiatu Miasta Suwałki. W każdej z nich będzie uczestniczyć 20-25
osób z różnych szkół i przedszkoli. Koordynatorzy zorganizują 16 bezpośrednich spotkań członków
sieci (po 4 spotkania w roku szkolnym w danej sieci). Spotkania będą odbywały się w sali szkoleniowej
Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (ul. Kamedulska 3, 16-400 Suwałki), w
siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym. Spotkania odbywać się będą zgodnie
z ustalonym przez Koordynatora harmonogramem (zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu) i odpowiednio dobranymi formami wsparcia. W ramach każdej sieci odbędzie się spotkanie
szkoleniowe, którego głównym celem będzie wymiana doświadczeń oraz warsztaty z ekspertem
zewnętrznym. Członkowie sieci uczestniczyć będą w spotkaniach zorganizowanych przez Koordynatora
sieci, prowadzonych przez samego Koordynatora oraz w miarę potrzeby ze specjalistą zewnętrznym.
Członkowie sieci współpracy i samokształcenia wspólnie z Koordynatorem opracują Roczny Plan Pracy
Sieci. W ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia będą przeprowadzone szkolenia, konsultacje,
lekcje otwarte, odbędzie się szereg dyskusji i zostaną wypracowane materiały edukacyjne. Stosowane
będą formy aktywne inicjowane przez Koordynatora i eksperta. Członkowie sieci w okresach
pomiędzy spotkaniami będą uczestniczyć w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum
dyskusyjnym. Będą wymieniać się doświadczeniem i doskonalić swoje kompetencje, wykorzystując
narzędzia platformy cyfrowej udostępnionej przez ORE: wideokonferencje, forum dyskusyjne,
materiały do pobrania itp. Koordynator przygotuje sprawozdanie z realizacji Planu działania sieci,
zawierającego relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów.
1) Czas świadczenia usługi: od momentu zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 r. Miesięczny
wymiar czasu wykonywania usługi dla jednej osoby, pełniącej funkcję Koordynatora wynosi
20 godzin. Zamawiający zastrzega, że przez 4 godziny miesięcznie należy wykonywać usługę
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w siedzibie Zamawiającego (ul. Noniewicza 71 A, 16-400 Suwałki), co najmniej w ciągu 2 dni
roboczych w miesiącu, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7.30 - 15.30.
2) Zamawiający zastrzega, że nie można łączyć funkcji Koordynatora z innymi funkcjami
w projekcie.
3) Do zadań Koordynatora będą należały czynności związane z organizacją procesu
kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli, ukierunkowane na osiągnięcie celów
szczegółowych projektu, w szczególności:
a)
Sporządzenie Rocznego Planu Pracy Sieci (RPPS) wraz z harmonogramem pracy sieci;
b)
Organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;
c)
Bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeń
– praca na platformie cyfrowej;
d)
Udostępnianie na platformie cyfrowej wypracowanych rozwiązań, materiałów
samokształceniowych i dydaktycznych;
e)
Przygotowanie i analiza ankiet, kart pracy, testów mających na celu stały monitoring ww.
projektu;
f)
Organizacja i monitorowanie przebiegu spotkań sieci zaplanowanych w ramach RPPS,
m.in.: dbałość o zapewnienie miejsca, materiałów szkoleniowych, utrzymywanie kontaktu
z ekspertami zewnętrznymi, bieżące tworzenie i gromadzenie dokumentacji związanej
z pracą sieci (m.in. raport z RPPS, sprawozdania z RPPS, dzienne notatki, listy obecności,
scenariusze spotkań, zaświadczenia, potwierdzenia odbioru, ankiety, itp.);
g)
Uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dotyczących realizacji ww. projektu;
h)
Promocja działań sieci współpracy i samokształcenia;
i)
Współpraca ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, zwanymi dalej SORE,
w tym udział w systematycznych spotkaniach i opracowanie niezbędnej dokumentacji
potwierdzającej realizację ww. działań;
j)
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanej funkcji, w tym ewidencji godzin pracy
i karty czasu pracy według wskazań Zamawiającego i dostarczanie prowadzonej
dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wszelka dokumentacja
sporządzona w ramach realizacji zamówienia powinna być prowadzona na drukach
zawierających podane przez Zamawiającego logo i nazwę projektu;
k)
Przekazywanie Kierownikowi Projektu raportów z wykonanych zadań wraz z uwagami
wynikającymi z bieżącego monitoringu – do 10 dnia następnego miesiąca;
l)
Wykonywanie innych poleceń i spraw zleconych przez Kierownika Projektu.
Dodatkowe wymagania/zadania, to:
– dyspozycyjność, która umożliwi realizacje zaplanowanych zadań w godzinach pracy
szkoły/przedszkola tak, aby były one zgodne z potrzebami uczestników oraz umożliwiły
realizację zadania,
– dostarczanie dokumentacji projektowej w godzinach pracy Zamawiającego,
– opracowanie raportów z przeprowadzonych kwestionariuszy diagnozy potrzeb oraz ankiet,
– konieczność posiadania telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej,
– obowiązek uczestnictwa w spotkaniach/szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego oraz
Ośrodek Rozwoju Edukacji,
– konieczność prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań realizowanych w projekcie
(ewentualne poprawki w dokumentacji nie są wliczane do ewidencji),
– treści przekazywane uczestnikom muszą być opracowywane z zachowaniem równości płci.
Informacja:
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– czasu dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz na inne zajęcia związane z realizacją zadania
nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy,
– wynagrodzenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów,
– nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonanie usługi,
– materiały biurowe do prowadzenia zajęć zostaną przekazane koordynatorowi sieci przez
Zamawiającego,
– zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, łącznie zaangażowanie zawodowe Wykonawcy
(tj. wszelkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy,
stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej
działalności gospodarczej) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może
przekraczać 240 godzin miesięcznie. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie
zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.
4) Koordynator sieci współpracy i samokształcenia zobowiązany jest do dokumentowania
świadczonej usługi w formie miesięcznych kart czasu pracy. Zamawiający może dodatkowo
wprowadzić inne wymogi dokumentujące prawidłową realizację zadań wynikających z umowy,
o czym poinformuje Wykonawcę.
5) Wynagrodzenie
Wynagrodzenie
Zamawiającego
warunkiem, że
projektu.

Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
będzie płatne miesięcznie z dołu w ciągu 7 dni od otrzymania przez
prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury przez Wykonawcę, pod
Zamawiający będzie w tym terminie posiadał środki finansowe na koncie

6) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
7) Cele i wskaźniki do osiągnięcia przez Zamawiającego przy współudziale Koordynatora/ki sieci:
3.1.2 Cel główny proj.

Wskaźnik pomiaru celu

Podniesienie jakości
funkcjonowania systemu
doskonalenia 311 osób
(257K,54M),pracowników
14 szkół i 9 przedszkoli w
Powiecie Mieście Suwałki
poprzez wdrożenie modelu
systemu doskonalenia
nauczycieli i zewnętrznego
wspomagania pracy
szkoły/przedszkola w
terminie 1.08.201331.07.2015.
3.1.3 Cele szczegółowe
proj.
Poprawa współpracy
dyrektorów w 14SZ i
9PRZ i 311 nauczycieli
poprzez organizację sieci

Liczba szkół objętych pilotażem w zakresie
zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli jako elementu wsparcia
Liczba przedszkoli objętych pilotażem w
zakresie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli jako elementu
wsparcia
Liczba osób objętych pilotażem w zakresie
zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli jako elementu wsparcia
Liczba osób (N/D), które stwierdziły wzrost
jakości funkcjonowania systemu doskonalenia
w powiecie
Wskaźnik pomiaru celu
Liczba utworzonych sieci współpracy i
samokształcenia
Liczba spotkań, wpływających na wzrost
umiejętności współpracy i samokształcenia

Wartość
docelowa
14

9

311

218
Wartość
docelowa
4
32
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współpracy i
Liczba N/D, którzy stwierdzili poprawę
samokształcenia w
współpracy
terminie 1VIII13-31VII15
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8) Koordynator/ka sieci będzie zatrudniony/a na podstawie umowy cywilno-prawnej.
9) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób
zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy)
w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji
Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej
Instytucji Wspomagającej, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne
finansowanie.
10) W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż
w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie
wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji
wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy (tj. wszelkie formy zaangażowania
zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego
i samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej)
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 240 godzin
miesięcznie.
11) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem
umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego
finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL.
12) Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona liczba godzin jest liczbą maksymalną w każdej części
zamówienia i tylko do takiej liczby Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie.
13) Świadczenie usługi odbywać się będzie według wskazań Zamawiającego: w sali szkoleniowej
Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (ul. Kamedulska 3, 16-400
Suwałki) lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki), a także
we wskazanym przez niego miejscu na terenie Miasta Suwałki. Część zadań niewymagających
bezpośredniego kontaktu może zostać wykonana w siedzibie Wykonawcy.
14) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom – brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie
zrealizowana przez Wykonawcę.
15) Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia.
16) Wyłoniony Wykonawca może pełnić tylko jedną funkcję w projekcie, tzn. nie może być
jednocześnie koordynatorem, SORE lub ekspertem zewnętrznym prowadzącym szkolenia,
wykłady czy konsultacje.
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