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

ZP.271.175.2014

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel –
wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” o nr WND-POKL.03.05.00-00225/12 (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 dwadzieścia cztery części, każda z nich zakłada przeprowadzenie
wykładów, warsztatów lub konsultacji grupowych dla nauczycieli/-lek szkół/przedszkoli z terenu
Powiatu Miasta Suwałki zwanych „formami doskonalenia nauczycieli” – w załączeniu wykaz
szkoleń w ramach dwudziestu czterech części.
Wykłady, warsztaty i konsultacje grupowe dla nauczycieli/-lek szkół/przedszkoli z terenu
Powiatu Miasta Suwałki odbywać się będą w sali szkoleniowej Suwalskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (ul. Kamedulska 3, 16-400 Suwałki). Wykłady,
warsztaty i konsultacje grupowe odbywać się będą zgodnie z ustalonym przez
Zamawiającego harmonogramem (w okresie listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.). Tematy
szkoleń, liczba grup szkoleniowych, liczba osób w grupach, liczba godzin
(dydaktycznych) wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych w ramach
poszczególnych części zamówienia zostały podane w Załączniku 1.
2) Czas świadczenia usługi: od momentu zawarcia umowy do czasu przeprowadzenia formy
doskonalenia nauczycieli.
3) Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
1) odpowiedzialność za merytoryczną realizację wykładów, warsztatów i konsultacji
grupowych, zwanych dalej „formami doskonalenia nauczycieli”;
2) zapewnienie ekspertów w danych dziedzinach do przeprowadzenia form doskonalenia
nauczycieli;
3) podanie Zamawiającemu danych i kwalifikacji trenerów do konkretnej części;
4) opracowanie i przesłanie Zamawiającemu wersji elektronicznych materiałów szkoleniowych
wykorzystywanych na potrzeby przeprowadzanych form doskonalenia nauczycieli,
5) opracowanie
i
przeprowadzenie
wśród
uczestników
form
doskonalenia
kwestionariusza/ankiety badającej wzrost wiedzy i umiejętności dydaktycznowychowawczych nauczycieli (uczestników form doskonalenia) w zakresie doskonalenia
na początku i na końcu szkolenia oraz opracowanie analizy ilościowej i jakościowej
ww. badania;
6) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których Wykonawca będzie miał dostęp
w związku z realizacją zamówienia.
Informacja:
– czasu dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz na inne zajęcia związane z realizacją zadania nie
wlicza się do rozliczenia godzin pracy,
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–
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wynagrodzenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia, telefonów, dojazdów,
nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonanie usługi,
materiały biurowe do prowadzenia zajęć zostaną przekazane Wykonawcy 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) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku
wystawionego przez Wykonawcę po zrealizowaniu szkolenia, przelewem na wskazany rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego rachunku wraz z wypełnioną kartą zrealizowanych szkoleń zawierającą
informację o terminie, liczbie zrealizowanych godzin wykładów/warsztatów/konsultacji
grupowych, potwierdzoną odbycie się zajęć przez Dyrektora placówki, której szkolenie
dotyczyło.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
8) Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona liczba godzin jest liczbą maksymalną w każdej części
zamówienia i tylko do takiej liczby Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie.
9) 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 innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Miasta
Suwałki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

10) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom – brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie
zrealizowana przez Wykonawcę.
11) 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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