
 
               Ostrowiec  Św., 23 listopada  2017 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
na  przeprowadzenie kursu ECDL BASE dla uczniów  

oraz kursu „e-Nauczyciel” dla nauczycieli 
 Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
w ramach projektu „Secrets of science  - tajemnice nauki” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Grabowiecka 15 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Część A 
Przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych ECDL BASE wraz z modułem S7 oraz przeprowadzenie 
egzaminów w certyfikowanym laboratorium ECDL dla 30 uczniów Katolickiej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

 
Część B 
Przeprowadzenie kursu mającego na celu podniesienie poziomu przygotowania nauczycieli 
do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy edukacyjnej i 
wychowawczej w szkole, potwierdzonych certyfikatem EPP „e-Nauczyciel” wraz z 
przeprowadzeniem egzaminów w certyfikowanym laboratorium dla nauczycieli Katolickiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

 
Kursy realizowane będą w ramach projektu „Secrets of science – tajemnice nauki”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do Zapytania 
ofertowego. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 
zamówienia. 



 
2. Posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie lub dysponują osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji usług będących 
przedmiotem zamówienia tj.: 
 

Część A 
• posiadają wykształcenie wyższe informatyczne,  
• posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia,  

tj. w ciągu 2 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadzili 120 godzin  
szkoleń z zakresu ECDL moduł B1, B2, B3, B4, S7, w tym co najmniej 60 godzin dla 
uczniów szkół podstawowych, 

• posiadają aktualne uprawnienia egzaminatora ECDL na poziomie B1, B2, B3, B4, S7; 
Część B 

• posiadają wykształcenie wyższe informatyczne,  
• posiadają doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia,  

tj. w ciągu 2 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadzili 60 godzin 
szkoleń „e-Nauczyciel”,  

• posiadają aktualne uprawnienia egzaminatora EPP e-Nauczyciel (test i część 
praktyczna). 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany przed podpisaniem 
umowy do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego 
wykształcenia  
i kwalifikacji, tj.  

• dyplomu ukończenia studiów wyższych informatycznych, 
• dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia egzaminatora ECDL na 

poziomie B1, B2, B3, B4, S7 - dotyczy części A, 
• dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia egzaminatora EPP e-Nauczyciel 

(test i część praktyczna) – dotyczy części B. 
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
Kryterium oceny ofert będzie cena – 100 %. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymogi 
i który zaoferuje najniższą cenę.   
             
V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Część A 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie od grudnia 2017r. do 
grudnia 2018r. (3 grupy po 10 os. x 6h x 10 spotkań) wg harmonogramu ustalonego  
z Zamawiającym. Zajęcia odbywać się będą w soboty w Filii Katolickiej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 39. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w innym dniu tygodnia i wymiarze 
godzinowym).    
Część B 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie od grudnia  2017r. do 
lutego 2018r. (1 grupa x 5h x 4 spotkania) wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 
Zajęcia odbywać się będą w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, ul. Grabowiecka 15 i/lub w Filii Katolickiej Publicznej Szkoły 



 
Podstawowej  
w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 39. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć z przyczyn 
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

 
VI. SPOSÓB RZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
Oferty zawierające: 

• Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego; 

• Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – część A - wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego; 

• Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – część B - wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

 
należy składać w terminie do dnia 30.11.2017 r. w sekretariacie  
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, ul. Grabowiecka 15,  pokój nr 21 W przypadku 
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres: „ Katolicki 
Zespół Edukacyjny, ul. Grabowiecka 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ”. Oferty można 
również składać za pomocą poczty elektronicznej: kze.ostrowiec@gmail.com 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty  
do Zamawiającego). 
 
VII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

• Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie po przedstawieniu Zamawiającemu 
dokumentacji ze szkoleń, tj. dzienników zajęć i list obecności. 

• Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku, w terminie do 14 
dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

• Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia. 
 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE  
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w całości lub w 

części bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.  
• Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od 

oferentów na każdym etapie postępowania. 
• Zaoferowana cena może być negocjowana (w dół). 
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, czyli oddzielnie na 

część A i część B, a także oferty łącznej na części A i B. 
• Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: 

kze.ostrowiec@gmail.com 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 –  Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3 –  Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – część A 



 
Załącznik nr 4 –  Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – część B 
.           
 
 
 
 

       Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
Część A 
Przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych ECDL BASE + moduł S7 współpraca on-line wraz  
z przeprowadzeniem egzaminów w certyfikowanym laboratorium ECDL dla 30 uczniów 
Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Kurs 
obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych (po  60 godzin dla 3 grup szkoleniowych 
liczących po 10 osób). 
 
Zakres kursu (program) musi być zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego i zawierać takie obszary tematyczne (moduły), jak:  

• B1 - podstawy pracy z komputerem; 
• B2 - podstawy pracy w sieci; 
• B3 - przetwarzanie tekstów; 
• B4 - arkusze kalkulacyjne; 
• S7 - współpraca on-line. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• zapewnienie wykładowców; 
• zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych (podręcznik lub opracowanie 

własne); 
• opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu; 
• opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy uczestników na początku i na końcu 

zajęć sprawdzających efekty uczenia się uczestników; 
• opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu kursu;  
• przeprowadzenia egzaminu ECDL BASE - moduł B1, B2, B3, B4 + moduł S7  

w certyfikowanym laboratorium (opłata za egzamin leży po stronie Zamawiającego). 
 
Wymagania dotyczące zajęć i egzaminów: 

• zajęcia będą odbywać się w soboty po 6 godzin dydaktycznych na grupę. Jedna 
godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin 
szkoleniowych; 

• wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu (dzienniki zajęć, 
listy obecności); 

• wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną kursu; 
• wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminów po zakończonym kursie  

w certyfikowanym laboratorium ECDL dla każdego z uczestników kursu  
i poinformowania Zamawiającego o terminie egzaminów i ich wynikach. Egzaminy 



 
powinny zostać zorganizowane bezpośrednio po zakończeniu kursu; a uczestnicy 
powinni otrzymać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zdanie przedmiotowego 
egzaminu; 

• w przypadku uzyskania przez uczestników kursu negatywnego wyniku egzaminu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego  
i pokrycia jego kosztu. 

 
Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz ze sprzętem komputerowym, znajdującą się w 
filii Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 
39. 
 
Część B 
Przeprowadzenie kursu mającego na celu podniesienie poziomu przygotowania nauczycieli 
do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy edukacyjnej  
i wychowawczej w szkole, potwierdzonych certyfikatem EPP „e-Nauczyciel” wraz  
z przeprowadzeniem egzaminów w certyfikowanym laboratorium dla nauczycieli Katolickiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Kurs obejmuje 
łącznie 20 godzin dydaktycznych (20 godzin dla jednej grupy nauczycieli). W zakres kursu 
wchodzi: 

• panel „e-Nauczyciel” Test – znajomość teorii i podstaw umiejętności praktycznych 
nauczycieli stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych, w tym: prawne, 
etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej, nauka i praca w środowisku technologii, w tym 
znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie, korzystanie z zasobów  
i podstawy pracy na platformie edukacyjnej; 

• panel części praktycznej szkolenia „e-Nauczyciel” – nauczyciel powinien celowo  
i efektywnie stosować techniki informacyjno-komunikacyjne do unowocześnienia 
warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów. Przygotowanie 
nauczycieli do zaprezentowania swoich umiejętności w postaci przedstawienia co 
najmniej 3 scenariuszy lekcji wspomaganych technologią informacyjno-
komunikacyjną (e-Teczka) lub prezentacji on-line dokumentującej umiejętność 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do pracy z uczniem i we 
własnym rozwoju zawodowym. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• zapewnienie wykładowców, 
• zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych (podręcznik lub opracowanie 

własne),  
• opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu, 
• opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu kursu; 
• opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy uczestników na początku i na końcu 

zajęć sprawdzających efekty uczenia się uczestników; 
• zapewnienie przeprowadzenia egzaminów EPP e-Nauczyciel TEST oraz EPP  

e-Nauczyciel - część praktyczna w certyfikowanym laboratorium. Certyfikaty 
opatrzone są znakiem „Endorsed by ECDL Foundation” (opłacenie egzaminów leży 
po stronie Zamawiającego). 

 



 
Wymagania dotyczące zajęć i egzaminów: 

• zajęcia będą odbywać się po 5 godzin dydaktycznych na grupę (4 x 5 h = 20 h). Jedna 
godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. Przerwy nie są wliczone w czas godzin 
szkoleniowych;  

• wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu (dzienniki zajęć, 
listy obecności);  

• wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną kursu.; 
• wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminów po zakończonym 

kursie w certyfikowanym laboratorium dla każdego z uczestników kursów  
i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach. 
Egzaminy powinny zostać zorganizowane bezpośrednio po zakończeniu kursu,  
a uczestnicy powinni otrzymać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zdanie 
przedmiotowego egzaminu; 

• w przypadku uzyskania przez uczestników kursu negatywnego wyniku egzaminu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego. 

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz ze sprzętem komputerowym, znajdującą się  
w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 
15 lub w filii Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
os. Słoneczne 39. 

Kursy przeprowadzone zostaną metodą warsztatową, skupioną na efektach uczenia się  
z indywidualnym podejściem i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne 
potrzeby osób z niepełnosprawnościami (jeśli takie osoby będą uczestniczyć w kursach) 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans1205
2015.pdf). 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

     …………………………… 
(miejscowość i data) 

Nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy 
……………………………………………………. 
adres……………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………. 
tel.: ……………………………………………….. 
fax: ……………………………………………….. 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Część A* 
 
Przeprowadzenie kursu przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych ECDL BASE wraz z modułem S7 oraz przeprowadzenie 
egzaminów w certyfikowanym laboratorium ECDL dla 30 uczniów Katolickiej Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
-  łącznie 180 godzin dydaktycznych. 
 

Ja, niżej podpisany oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową  

w wysokości:  

 

Netto:  …………………………………………….. 

VAT:              ..……………………………………………. 

Brutto:  …………………………………………….. 
 

 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Cena jednostkowa brutto/ 

godzina dydaktyczna w zł 

Wartość brutto usługi w zł 

 

180 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

Część B* 
 
Przeprowadzenie kursu mającego na celu podniesienie poziomu przygotowania nauczycieli 
do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy edukacyjnej  
i wychowawczej w szkole, potwierdzonych certyfikatem EPP „e-Nauczyciel” wraz  
z przeprowadzeniem egzaminów w certyfikowanym laboratorium dla 9 nauczycieli 
Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim – łącznie 20 godzin dydaktycznych.. 

 

Ja, niżej podpisany oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową  

w wysokości:  

 

Netto:  ……………………………………………….. 

VAT:                    ………………………………………………. 

Brutto:   ……………………………………………….. 
 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Cena jednostkowa brutto/ 

godzina dydaktyczna w zł 

Wartość brutto usługi w zł 

 

20 
 

  

 

 

  

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/łam się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia  
3. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą w terminie 30  dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
 

 
 

................................................................. 
      data,  podpis i pieczęć oferenta 



 
 (osoba/y uprawniona/e) 

 
 

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, czyli oddzielnie na część   
A i część B, a także oferty łącznej na części A i B. 



 
 

Załącznik nr 3 
 
 
nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy………………                                                                           ………………………………………                                                                                             
…………………………………………………….          (miejscowość i data) 
adres:……………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………. 
tel.: ……………………………………………….. 
fax: ……………………………………………….. 

   
 

WYKAZ OSÓB 
UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ A 

 
L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie Uprawnienia 

  do 
przeprowadzania 

egzaminów 
(wymienić jakie) 

Przeprowadzone kursy z 
zakresu dot. przedmiotu 
zamówienia (kurs ECDL 
moduły B1, B2, B3, B4, 
S7, w tym dla uczniów 
szkół podstawowych) 

Ilość 
godzin 
kursu 

Okres 
realizacji 

Zleceniodawca 

  
 

      

  
 

      

 
 

 
................................................................. 

          data,  podpis i pieczęć oferenta 
 (osoba/y uprawniona/e) 

 
 



 
Załącznik nr 4 

 
 
nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy………………                                                                           ………………………………………                                                                                             
…………………………………………………….           (miejscowość i data) 
adres:……………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………. 
tel.: ……………………………………………….. 
fax: ……………………………………………….. 

   
 

 
WYKAZ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ B 
 

L.p. Imię i nazwisko Wykształcenie Uprawnienia 
  do 

przeprowadzania 
egzaminów 

(wymienić jakie) 

Przeprowadzone 
kursy z zakresu dot. 

przedmiotu 
zamówienia (kurs –e 

– Nauczyciel) 

Ilość 
godzin 
kursu 

Okres 
realizacji 

Zleceniodawca 

  
 

      

  
 

      

 
 

 
................................................................. 

          data,  podpis i pieczęć oferenta 
 (osoba/y uprawniona/e) 


