ROZEZNANIE RYNKU Nr 2/2021
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
„Usługa pełnienia funkcji lidera w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w
prowadzeniu kształcenia na odległość„
Samorząd Województwa Wielkopolskiego działający przez jednostkę organizacyjną Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach projektu „Wsparcie
placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z
przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość„ ,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty”:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości opisanego
poniżej przedmiotu zamówienia:
I.
Zamawiający:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego działający przez jednostkę organizacyjną
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), w Pile ul. Bydgoska 21 64-920 Piła,
NIP: 7642625165
e – mail: g.bogacz@cdn.pila.pl
II.
Informacje o projekcie
Cel projektu:
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację
w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia
COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego
czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.
Adresaci projektu:
nauczyciele przedszkoli
nauczyciele klas I – III
nauczyciele klas IV – VIII
nauczyciele liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych,
nauczyciele szkół specjalnych
W ramach projektu przeszkolonych zostanie min. 130 nauczycieli ww. szkół i placówek.
Forma realizacji szkoleń.
Forma e-learningowa na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej lub blended learning (w
zależności od sytuacji epidemicznej). Minimum 50 % zajęć będzie zrealizowane w formie zdalnej.
Program szkolenia.
Przewiduje się zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dającą możliwość wyboru treści
kształcenia zapisanych w 12 modułach, spośród których nauczyciele wybierają minimum 5
modułów szkoleniowych, w tym obligatoryjnie moduły: Metodyka edukacji zdalnej
oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
Ramowy program szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w
prowadzeniu edukacji zdalnej
Lp.
1.
2.

Moduł
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
Organizacja procesu kształcenia i wychowania

Liczba godzin
5
7

3.
4.

Metodyka edukacji zdalnej
5
Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie
5
edukacji zdalnej
5.
Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
4
6.
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
5
7.
MS Teams
5
8.
Zoom
5
9.
Google Meet
5
10.
Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
3
11.
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
2
12.
Prawne aspekty edukacji zdalnej
2
Zasady organizacji szkoleń:
1) zajęcia stacjonarne i online odbywać się będą w małych grupach dla modułów
obowiązkowych;
2) liczebność grup w pozostałych modułach zależna będzie od liczby osób wybierających
poszczególne moduły;
3) szkolenia online prowadzone będą na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej;
4) każdy uczestnik szkolenia otrzyma zindywidualizowane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
grantowego;
5) udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje - www.ore.edu.pl/2020/11/otwarty-konkurs-grantowydokumerntacja/
III.
TRYB POSTĘPOWANIA:
Zamówienie będzie udzielane w trybie Rozeznania rynku (pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) i nie podlega
przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
IV.
Opis przedmiotu zamówienia:
Założenia ogólne:
1. Do zadań liderów, wykonywanych w ramach realizacji grantu, należą:
a. udział w szkoleniach organizowanych przez ORE;
b. zgodnie z potrzebami PDN i BP zorganizowanie szkoleń analogicznych
do szkoleń, w których wzięli udział w ORE oraz przygotowanie kadry PDN i BP
będącej wsparciem liderów w przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli szkół
i przedszkoli;
c. przeszkolenie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji
zdalnej;
d. wspólnie z przeszkolonymi kadrami PDN i BP przygotowanie scenariuszy i
materiałów dla nauczycieli szkół i przedszkoli;
2. Liderzy wskazani przez grantobiorców wezmą udział w szkoleniach
organizowanych przez ORE obejmujących następujące tematy:
a. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
b. Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
c. Metodyka edukacji zdalnej;
d. Narzędzia edukacji zdalnej;
e. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
f.

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;

g. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
h. Prawo autorskie w edukacji zdalnej;

i.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna;

j.

MS Teams, Zoom, Google Meet;

k. Zarządzanie zdalną szkołą - rola i zadania dyrektora szkoły/przedszkola;
l. Wsparcie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej.
3. Przeszkoleni liderzy i kadra PDN i BP, w ramach przygotowania kaskadowego
pracowników systemu oświaty, obejmą wsparciem nauczycieli ze szkół
i przedszkoli w zakresie tematycznym projektu. Szkolenia nauczycieli mają zwiększyć
poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli, dzięki czemu dobór materiałów
dydaktycznych zostanie dostosowany do zróżnicowanych potrzeb uczniów, z
wykorzystaniem TIK. Poszerzenie umiejętności pracowników PDN i BP w tym zakresie ma
gwarantować utrzymanie trwałości przekazywania wiedzy dotyczącej edukacji zdalnej
pracownikom szkół i przedszkoli. Pracownicy szkół i przedszkoli pracują bezpośrednio z
dziećmi/uczniami, toteż zwiększenie kompetencji tych osób jest niezbędne, aby zapewnić
skuteczną realizację edukacji zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Okres i wymiar zaangażowania:
Zakłada się zaangażowanie lidera w ramach projektu przez cały okres realizacji projektu tj.
przez
7 miesięcy od kwietnia 2021 do października 2021 w wymiarze średnio 20 godz. na miesiąc.
Miejsce wykonywania zlecenia:
Usługi świadczone przez funkcji lidera w ramach projektu wykonywane będą zarówno w
formie zdalnej jak i stacjonarnej na terenie rejonu działania Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Pile.
Umowa:
Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenie.
Szczegółowy zakres czynności wynikający z projektu grantowego:
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

udział w szkoleniach organizowanych przez ORE;

opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia grantowego zgodnie z potrzebami
trenerów wskazanych z PDN i BP, przygotowanie wspólnie z nimi
scenariuszy/materiałów do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z ramowym
programem szkoleń;

opracowanie harmonogramu działań konsultacyjno - doradczych i ich
monitorowanie;

przygotowanie narzędzi do ewaluacji prowadzonych działań szkoleniowych i jej
przeprowadzenie;

opracowanie i realizacja harmonogramu szkoleń działań;

nadzór metodyczny i merytoryczny nad opracowaniem pakietów materiałów
edukacyjnych;

gromadzenie dokumentów od uczestników grantów, umów i itp;

monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu;

przygotowanie raportu;

koordynowanie wsparcia dla nauczycieli szkół/placówek (doradztwo, demonstracja,

instruktaż dla nauczycieli w zakresie metodyki pracy zdalnej, prowadzenie konsultacji
indywidualnych lub zbiorowych, wsparcie nauczycieli w przygotowaniu materiałów
i pomocy dydaktycznych niezbędnych w systemie zdalnej nauki.

V.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania
umowy (nie wcześniej niż 1.04.2021 r.) do końca okresu realizacji projektu,
tj. do 30 listopada 2021 r.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę w niniejszym rozeznaniu rynku może złożyć wyłącznie Wykonawca, który spełnia
wszystkie poniżej wymienione wymagania:
a. posiada wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
b. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako doradca
metodyczny lub nauczyciel konsultant w placówce doskonalenia nauczycieli;
c. współpracuje lub współpracował z CDN w Pile, w zakresie działań edukacyjnych;
d. Posiada co najmniej 10-letni staż pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej i/lub
ponadpodstawowej i/lub gimnazjum, i/lub szkole ponadgimnazjalnej.
2. Na etapie składania oferty ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie
z Załącznikiem nr 1.

VII. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wycenę za całość przedmiotu zamówienia prosimy złożyć na załączonym formularzu
– Załącznik nr 1 – w terminie 22.02.2021 r. do godziny 10:00, w jednej z
wybranych form (decyduje data i godzina wpływu),
1) e-mailem na adres: g.bogacz@cdn.pila.pl (skan podpisanego Załącznika nr 1
formacie PDF) lub b.walczak@cdn.pila.pl.
2) osobiście lub drogą pocztową/kurierską na adres Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Grzegorz Bogacz – g.bogacz@cdn.pila.pl, bądź telefonicznie pod numer telefonu
728 955 823 w godzinach od 9.00 – 14.00
Beata Walczak - b.walczak@cdn.pila.pl, bądź telefonicznie pod numer telefonu
518 502 780 w godzinach od 9.00 – 14.00
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul.
Bydgoska 21, kontakt: sekretariat@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 10;
2) inspektorem danych osobowych jest Pan Remigiusz Pielacha;

a) kontakt: inspektor@cdn.pila.pl, tel. 502 399 577;
b) pisemnie na adres: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postepowania lub w zakresie w jakim na zamawiającym ciążą obowiązki
upublicznienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie wynikającym m.in. z
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków. Państwa dane mogą być także udostępnione
Partnerowi wskazanemu w treści szacowania rynku.
4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z
koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązków nałożonych na podmiot
prowadzący postepowanie o udzielenie Zamówienia współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
przez 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1
stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy,
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem w postepowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości
uczestnictwa w procedurze zamówień udzielanych w ramach Projektu.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
9) Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 13 i 14 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).
X. Załączniki
Załącznik Nr 1: Formularz rozeznania rynku.

