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Zapytanie ofertowe 

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

 w ramach realizacji projektu pn. „Kierunek przyszłość” 

 

 

I. Dane Zamawiającego:  

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 

Al. Kopernika 1 

97-300 Piotrków Trybunalski 

tel./fax 44 732-69-90 

email: liceum1@liceum1.piotrkow.pl 

II. Tryb udzielenia Zamówienia  

Dotyczy Zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2018 r., 

poz.1986 ze zmianami. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych 

udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

III. Kody i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV) 

80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe  

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

Projekt pn.: „Kierunek przyszłość” o nr. RPLD.11.01.02-10-0113/18  współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

Tematyka szkoleń: 

 Część I  - Szkolenie dla nauczycieli -Tutoring- 32 godziny szkoleniowe dla jednej grupy. Realizacja 

szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób każda. Ogólna liczna uczestników 20 osób. Ogólna liczna 

godzin do realizacji to 64 godziny (1 godzina szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 4 dni 

szkoleniowe po 8 godzin.  

1. Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli umiejętności pracy metodą tutoringu. 

 Nauczyciel po szkoleniu potrafi m.in.: 
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a) budować osobową relację z podopiecznym /uczniem; 

b) tworzyć przestrzeń do autentycznego dialogu; 

c) dostosować kurs do osobowości i możliwości podopiecznego/ucznia; 

d) budować partnerstwo tutora i podopiecznego/ucznia;  

e) rozpoznać mocne strony i talenty podopiecznego/ucznia; 

f) określić, które umiejętności należy rozwijać, które wzmacniać, a czego 

podopiecznemu/uczniowi brakuje; 

g) skutecznie rozwijać potencjał młodego człowieka; 

h) znajdować radość i satysfakcję w pracy z drugą osobą. 

2. Program szkolenia powinien zawierać: 

a) Cel szkolenia 

b) Tematykę szkolenia z podziałem na dzień szkoleniowy. 

c) Program powinien zawierać także wskazanie dla prowadzenia ukierunkowanej, indywidualnej 

pracy tutoringowej z uczestnikami projektu, tj. uczniami I Liceum Ogólnokształcące 

w Piotrkowie Trybunalskim 

3. Forma szkolenia 

a) Opis metod pracy - 80% metody praktyczne - 20% metody podawcze 

b) Wskazanie na zakres i formę opracowanych materiałów szkoleniowych dla uczestników 

c) Potwierdzenie wystawienia stosownego certyfikatu dla każdego z uczestników wraz 

z załączonym wzorem 

d) Realizacja szkolenia powinna obejmować wymienioną tematykę: 

I etap: praca z uczestnikiem nad deficytami, eliminowaniem problemów, rozwojem pasji 

i zainteresowań, własnej sprawczości, poprawą samooceny, zwiększeniem motywacji do działania 

i własnego rozwoju. 

II etap: budowanie kompetencji społecznych m.in. praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi, 

budowaniem relacji, umiejętnościami zespołowymi, umiejętnością radzenia sobie z konfliktami itd.  

III etap - moja przyszłość - praca nad strategią funkcjonowania uczestnika w zmiennym 

i dynamicznym otoczeniu 

e) Szkolenie ma za zadanie przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami 

w oparciu o metodykę pracy związana z tutoringiem 

Część II-  Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu– 16 godzin 

szkoleniowych dla jednej grupy. Realizacja szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób każda. Ogólna 

liczna uczestników 20 osób. Ogólna liczna godzin do realizacji to 32 godziny (1 godzina 

szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 2 dni szkoleniowe po 8 godzin.  

1. Celem szkolenia jest nabycie przez 20 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie 

Trybunalskim kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć metoda eksperymentu.  
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2.  Po zakończeniu szkolenia nauczyciele: 

a) Znają metody rozwijania twórczego i analitycznego myślenia uczniów; 

b) Potrafią zorganizować proces obserwacji naukowej i badań w ramach praktyki nauczania 

kształcenia ogólnego; 

c) Stosują doświadczenie, jako punkt wyjścia do argumentacji i wnioskowania; 

d) Znają metody rozbudzania entuzjazmu do zadań praktycznych. 

3. Forma szkolenia:  

a) wykład,  

b) nauka przez doświadczenie, 

c) warsztat,  

d) studia przypadku, 

e)  symulacje, 

f)  gry, 

g)  dyskusje,  

4. Zakres tematyczny:  

a)  metody pracy praktycznej i eksperymentalnej na wybranych lekcjach 

b) planowanie  badań, prowadzenie doświadczeń, a następnie interpretacja i prawidłowe omówienie 

wyników 

c) nadzorowanie szkolnych projektów naukowych 

d)  prowadzenie obserwacji naukowych w ramach procesu nauczania w szkole 

e)  prowadzenie eksperymentów w ramach projektów 

5. Program szkolenia powinien zawierać: 

a) Cel szkolenia 

b) Tematykę szkolenia z podziałem na dzień szkoleniowy. 

c) Efekty szkolenia 

d) Opis metod pracy - 80% metody praktyczne - 20% metody podawcze 

e) Wskazanie na zakres i formę opracowanych materiałów szkoleniowych dla uczestników 

Część III- Szkolenie dla nauczycieli - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania 

-16 godzin szkoleniowych dla jednej grupy. Realizacja szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób 

każda. Ogólna liczna uczestników 20 osób. Ogólna liczna godzin do realizacji to 32 godziny (1 

godzina szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 2 dni szkoleniowe po 8 godzin.  

1. Cel szkolenia: 
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a) nabycie przez nauczycieli kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informatycznych 

w nauczaniu; 

b)  nabycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie metodyki przygotowywania projektów 

multimedialnych; 

2. Program szkolenia:  Moduł: Internet, 

a)  Przygotowywanie prezentacji, Edycja tekstów, Bazy danych 

b) Pojęcie i różnorodność infotechnologii (IT); 

c) Infotechnologie w edukacji – uczenie skuteczne i efektywne; 

d) Infotechnologie w dydaktyce przedmiotów humanistycznych; 

e) Infotechnologie w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

f) Wykorzystanie infotechnologii we wspieraniu kreatywności i innowacyjności nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących; 

g) Analiza i praktyczne przykłady możliwości różnych narzędzi związanych z infotechnologiami 

pod kątem nauczania na 3-cim etapie edukacyjnym; 

h) Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, jako pomocy dydaktycznej teoria i praktyka; 

i) Przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint 

j) Poszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, ocenianie i krytycznego wykorzystywania 

informacji pozyskanych z sieci Internet 

k) Zapisywanie informacji na szkolnym serwerze plików 

l) Poznanie programów do komunikacji i współpracy z uczniami 

m) Praca z bazami danych 

n) Wykorzystywanie programów komputerowych do edycji tekstów 

o) Wykorzystywanie oprogramowania do przeprowadzania burzy mózgów i porządkowania 

pomysłów 

p) Wykorzystanie narzędzi zbierania, analizy oraz wizualizacji danych 

3. Moduł: drukowanie 3D - Część teoretyczna 

a)  wstępne informacje o druku 3D (zastosowanie, rodzaje druku 3D, wady i zalety 

poszczególnych metod); 

c) omówienie budowy drukarki od strony mechanicznej i elektrycznej; 

d) podstawy modelowania, odpowiednie przygotowywanie plików z przeznaczeniem do druku 

3D; 

e) omówienie oprogramowania używanego do tworzenia plików obsługiwanych przez drukarkę, 

omówienie parametrów druku. 

4. Część praktyczna 

a) omówienie najważniejszych zasad podczas pracy z drukarką; 
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b) wspólne wykonanie programu dla wybranego modelu  + wydruk; 

c) praca własna z dostępnymi drukarkami z zapewnionym wsparciem prowadzącego; 

d) podstawy modelowania w programie Photoshop  

5. Moduł: Tablica interaktywna 

a) Sposoby szybkiego uruchamiania i kalibrowania tablicy oraz przyczyny najczęściej 

spotykanych problemów z niewłaściwym działaniem; 

b) Sposoby pracy na gotowych zasobach edukacyjnych; 

c) Bezpłatne oprogramowanie Open Sankore, które można wykorzystać na dowolnej tablicy 

interaktywnej niezależnie od modelu i producenta. 

d) Tworzenie własnych interaktywne plansze, mini gry i quizy; 

e) Tworzenie nagrania wideo w stylu Khan Academy (Akademia Khana); 

f) Najpopularniejsze, darmowe zasoby edukacyjne; 

g) Wirtualne zwiedzanie za pomocą tablicy interaktywnej najciekawszych muzeów na 

świecie; 

h) Korzystanie z interaktywnego modelu człowieka; 

i) Sposoby wykorzystania udostępnionych dokumentów w chmurze na tablicy interaktywnej 

(do wyboru Google lub Office 365) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

V. Składanie ofert częściowych i wariantowych  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 I część - Szkolenie dla nauczycieli -Tutoring - 32 godziny szkoleniowe dla jednej grupy. Realizacja 

szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób każda. Ogólna liczna uczestników 20 osób. Ogólna liczba 

godzin do realizacji to 64 godziny (1 godzina szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 4 dni 

szkoleniowe po 8 godzin.  

 II część-  Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu– 16 godzin 

szkoleniowych dla jednej grupy. Realizacja szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób każda. Ogólna 

liczba uczestników 20 osób. Ogólna liczna godzin do realizacji to 32 godziny (1 godzina 

szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 2 dni szkoleniowe po 8 godzin. 

 III część- Szkolenie dla nauczycieli-Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania -

16 godzin szkoleniowych dla jednej grupy. Realizacja szkoleń dla 2 grup nauczycieli po 10 osób 

każda. Ogólna liczba uczestników 20 osób. Ogólna liczna godzin do realizacji to 32 godziny (1 

godzina szkoleniowa= 45 minut). Każda grupa realizuje 2 dni szkoleniowe po 8 godzin. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VI. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  

 I część  - Szkolenie dla nauczycieli –Tutoring do 16.12.2019 r. 
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 II część -  Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu do 

04.10.2019 r. 

 III część - Szkolenie dla nauczycieli Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie 

nauczania 

 do 11.10.2019 r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1. Na dzień składania ofert posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z edukacją 

osób dorosłych.  

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej po jednym ekspercie/ 

trenerze w zakresie szkolenia w każdej części, z których każdy posiada wykształcenie wyższe 

oraz: 

 Dla części I w zakresie szkolenia dla nauczycieli -Tutoring – trener skierowany do 

realizacji szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

przeprowadził co najmniej łącznie 100 godzin zajęć/ kursu/ szkolenia z zakresu 

Tutoringu dla grup minimum 10 osobowych. 

 Dla części II w zakresie szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu– trener skierowany do realizacji szkolenia w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej łącznie 100 godzin 

zajęć/ kursu/ szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu dla grup 

minimum 10 osobowych. 

 Dla części III w zakresie szkolenia dla nauczycieli -Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w procesie nauczania – trener skierowany do realizacji szkolenia w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 

łącznie 100 godzin zajęć/ kursu/ szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych 

technologii w procesie nauczania dla grup minimum 10 osobowych. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej zgodnie 

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 - dla części I zamówienia, Załącznik nr 7 dla części II zamówienia, 

Załącznik nr 8 dla części III zamówienia. 

3. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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Na potwierdzenie spełnienia warunku braku powiązań kapitałowych i osobowych należy uzupełnić 

załącznik nr 5 

VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu oraz wykaz innych 

wymaganych dokumentów:  

1. W celu wykazania spełnienia opisanych powyżej warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

 Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do realizacji szkoleń dla nauczycieli - Załącznik 

nr  6 - dla części I zamówienia, Załącznik nr 7 dla części II zamówienia, załącznik nr  8 dla 

części III zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:  

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 5 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w formie spełnia – nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty.  

4. Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty 

Wykonawcy.  

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą 

być przekazywane przez strony drogą elektroniczną, pisemnie. W przypadku przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą mailową, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Hanna Kądziołka -

Sabanty. 

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:  

a. Drogą elektroniczną na adres: liceum1@liceum1.piotrkow.pl 

b. Pisemnie pod adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Al. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

4. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

X. Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Wykonawca może złożyć w każdej z części tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

2. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzór w formie 

załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia oraz dokumenty) muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do jego reprezentacji.  
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5. Pełnomocnictwo, – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty. W wypadku 

pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone 

z tłumaczeniem na język polski.  

6. Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  

7. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane.  

8. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób 

i parafowane przez osoby uprawnione.  

9. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2  - dla Części I zamówienia, Załącznik nr 3 

dla Części II zamówienia, Załącznik nr  4 dla Części III zamówienia 

b. Pozostałe załączniki oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII i VIII niniejszego 

zapytania.  

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę można składać (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego ): do dnia 23.08.2019r.  

 do godziny 9.00 

 Osobiście lub pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres Zamawiającego tj.  I Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim Al. Kopernika1, 

97- 300 Piotrków Trybunalski.. 

 Termin otwarcia ofert:  23.08.2019 r. godz. 9.30 
2. W przypadku składania oferty poczta tradycyjną (kurierem) lub osobiście ofertę należy umieścić 

w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 

opisane: 

Nazwa (firma) Wykonawcy  

Adres Wykonawcy  

………………………………..  

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Chrobrego w 
Piotrkowie Trybunalskim 
 Al. Kopernika 1 
97-300 Piotrków Trybunalskim 

Z dopiskiem: „Część …………………………………………………………………………………”  

 

Nie otwierać przed dniem 23.08.2019 r. do godz.9.30  
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XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę 

punktową:  

Cena  60 % – 60 pkt  

Doświadczenie osób prowadzących szkolenie 40% – 40pkt 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich 

kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca 

po przecinku. Jeśli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 

zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.  

3. Każda z ofert  w każdej części otrzyma liczbę punktów, która wynika ze wzoru:  

LP = C + D  

Gdzie:  

LP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „Cena”  

D – ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „Doświadczenie osób prowadzących 

szkolenie”  

• Zasady oceny ofert w kryterium „Cena”  

4. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punków wynikającą z działania:  

C min. 

C = --------------- x 60 

C bad. 

Gdzie:  

C – Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”  

C min. – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  

C bad. – cena oferty badanej  

5. Zasady oceny ofert w kryterium „Doświadczenie  osób prowadzących  szkolenie”- Maksymalna 

łączna liczba punktów do otrzymania 40% - 40 pkt 

6. W przypadku  szkolenia odpowiednio w każdej z części: 

Oferta, w której zadeklarowane zostanie  łącznie 100 godzin zajęć/ kursu/szkolenia 

prowadzone przez 1 osobę, która spełnia warunek udziału określony w punkcie VII.2 zapytania 

- otrzyma 0 pkt. 

Oferta, w której zadeklarowane zostaną łącznie 101-130 godzin zajęć/ kursu/szkolenia 

prowadzone przez 1 osobę, która spełnia warunek udziału określony w punkcie VII.2 zapytania 

- otrzyma 10 pkt. 
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Oferta, w której zadeklarowanych zostanie łącznie 131- 150 godzin zajęć/ kursu/szkolenia 

prowadzone przez 1 osobę, która spełnia warunek udziału określony w punkcie VII.2 zapytania 

- otrzyma 20 pkt. 

Oferta, w której zadeklarowanych zostanie łącznie 151- 160 godzin zajęć/ kursu/szkolenia 

prowadzone przez 1 osobę, która spełnia warunek udziału określony w punkcie VII.2 zapytania 

- otrzyma 30 pkt. 

Oferta, w której zadeklarowanych zostanie łącznie 161 i więcej godzin zajęć/ kursu/szkolenia 

prowadzone przez1 osobę, która spełnia warunek udziału określony w punkcie VII.2 zapytania 

- otrzyma 40 pkt. 

Część I – Szkolenie dla nauczycieli -Tutoring 

Ilość godzin zajęć/szkoleń/ kursu 
 

Ilość punktów 

100 0 

101-130 10 

131-150 20 

151-160 30 

161 i więcej 40 

 

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być  wyznaczona do realizacji szkolenia. 

Część II – Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu 

Ilość godzin zajęć/szkoleń/ kursu Ilość punktów 

100 0 

101-130 10 

131-150 20 

151-160 30 

161 i więcej 40 

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być wyznaczona do realizacji szkolenia. 

Część III–Szkolenie dla nauczycieli - Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie 

nauczania  

Ilość godzin zajęć/szkoleń/ kursu 
 

Ilość punktów 

100 0 

101-130 10 

131-150 20 

151-160 30 

161 i więcej 40 

Osoba, której doświadczenie będzie punktowane musi być  wyznaczona do realizacji szkolenia. 

XIII. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert 

2. Złożona oferta przestanie wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy zapytanie 

ofertowe zostało unieważnione.  
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy  

1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Warunki zmiany umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  

b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleń z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  

c. kadry dydaktycznej – trenera tylko w uzasadnionej sytuacji losowej, przy czym w 

zastępstwie tej osoby może być zaproponowana osoba o kwalifikacjach i 

doświadczeniu nie niższym niż osoba wskazana w ofercie, pod warunkiem 

zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i uzyskania jego zgody.  

d. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu - na 

pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

e. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych; 

f. zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, jeśli 

dotyczy; 

g. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający 

działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. 

XVII. Informacje o prawach Zamawiającego  

1. Zamawiający ma prawo do:  

a. odwołania lub zmiany warunków postępowania bez podania przyczyny,  

b. nierozpatrywania danej oferty jeśli wpłynęła po terminie składania ofert 

c. zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.  

XVIII. Informacje dodatkowe  

1. Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.  
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2. Zapłata za usługę nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury po 

podpisaniu protokołu odbioru.  

3. Szczegóły usługi ustalone zostaną we współpracy z Wybranym Wykonawcą.  

XIX. Klauzula RODO  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 

Trybunalskim. Al. M. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski w imieniu którego działa Henryk Michalski - 

Dyrektor I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 

b) Henryk Michalski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, od którego można uzyskać więcej informacji o 

przetwarzaniu przekazanych danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail:, marcin.tynda@efigo.pl 

adres pocztowy: ul Kopernika 8/6 40-064 Katowice. Inspektor Ochrony Danych - Marcin Tynda 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z zapytaniem ofertowym na szkolenia dla nauczycieli w I liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 

września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1330).  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja 

zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa 

zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres 

przechowywania 10 lat).  

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

h) Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;  

− na podstawie art. 18 RODO 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.  

i) Nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do 

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:marcin.tynda@efigo.pl
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  W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.  

  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

 

 

Piotrków Trybunalski 14.08.2019 r.                                                                                
                                                                                                                                          Zatwierdził  

           (Podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dla Części I, II, III zamówienia w ramach realizacji projektu 

 pn.  „Kierunek przyszłość” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :  

Sale szkoleniowe oraz podstawowy sprzęt (tablica interaktywna, rzutnik, komputery, inne ustalone z 

Wykonawcą) będą udostępnione nieodpłatnie przez Zamawiającego.  

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim Al. Kopernika 1,  97-300 Piotrków Trybunalski  

Zamawiający odpowiedzialny jest za zrekrutowanie uczestników zajęć.  

Zajęcia muszą odbywać się w trybie tygodniowym (poniedziałek -piątek), w godzinach ustalonych z 

Zamawiającym. 

Szczegółowy harmonogram zajęć musi zostać uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do aplikacji/programów informatycznych 

wykorzystywanych w ramach szkoleń.  

Wykonawca zapewnia realizację zajęć przez ekspertów/ trenerów wymienionych w ofercie (w 

uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość zmiany ekspertów/ trenerów pod 

warunkiem wskazania eksperta spełniającego warunki udziału w postępowaniu).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie i przeprowadzenie testów (pre- i post testów), 

dokumentacji szkoleniowej, czyli: dziennika zajęć, list obecności, ankiet, , i innych na wzorach 

udostępnionych przez Zamawiającego.  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o program zaakceptowany przez Zamawiającego (program 

powinien zawierać minimum cel szkolenia, tematykę szkolenia, metody pracy z wskazaniem części 

praktycznej, która powinna stanowić min. 80% realizacji szkolenia, efekty szkolenia). 

Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe (w formie papierowej i elektronicznej) dla uczestników (druk 

materiałów po stronie Wykonawcy), które przed realizacją szkolenia przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wydania każdemu uczestnikowi Zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia.  

Szczegółowe wymagania odnoście sposobu realizacji poszczególnych usług zostaną ustalone z wybranym 

Wykonawcą.  

Od Wykonawcy będzie wymagać się wskazania osoby koordynującej usługę odpowiedzialnej za stały 

kontakt z Zamawiającym i w uzasadnionych przypadkach zobowiązanej do udziału w spotkaniach 

organizacyjnych i szkoleniach.  

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie końcowy protokół zakończenia szkolenia przyjęty przez 

Zleceniodawcę po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pełnej dokumentacji 

szkoleniowej, a której stanowi umowa . Sposób wynagradzania z umowy. 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTY 

 Dla Części I zamówienia- Szkolenie dla nauczycieli -Tutoring 

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający: 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 

Al. Kopernika 1 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 
lub  

Imię i nazwisko 
 (w przypadku wykonawcy nie prowadzącego 

działalności gospodarczej) 

 

 

Adres   

 

NIP *  

KRS*  

* - jeśli dotyczy  

Wykonawca reprezentowany przez: 

Imię i nazwisko   

Stanowisko/podstawa  

do reprezentacji/ pełnomocnictwo 

 

 

 

Dane do kontaktu: 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Cena: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za łączną cenę:  

Cena brutto .................................................................................................... 



 

17 

słownie złotych brutto: ..................................................................................................... 
 

Nazwa szkolenia Cena netto Vat Wartość brutto 

Szkolenie dla nauczycieli Tutoring    

 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji usługi tzn. opracowanie i 
przeprowadzenie szkolenia, koszt dojazdu, ewentualnego noclegu, materiałów 
niezbędnych do realizacji usługi. 

 
1. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego. 

2. Zamówienie wykonam(my) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

3. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

4. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia. 

5. Czy wykonawca jest: 

a) mikroprzedsiębiorcą                TAK *        NIE*  

b) małym przedsiębiorcą        TAK *        NIE* 

c) średnim przedsiębiorstwem  TAK *        NIE* 

*zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie  wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

 

…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                                                                 ………………………………………………………………………… 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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 Załącznik nr 3 

FORMULARZ OFERTY 

Dla Części II zamówienia 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu 

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający: 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 

Al. Kopernika 1 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 

lub  

Imię i nazwisko 
 (w przypadku wykonawcy nie prowadzącego 

działalności gospodarczej) 

 

 

Adres   

 

NIP *  

KRS*  

* - jeśli dotyczy 

Wykonawca reprezentowany przez: 

Imię i nazwisko   

Stanowisko/podstawa  

do reprezentacji/ pełnomocnictwo 

 

 

 

Dane do kontaktu: 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

 

Cena: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za łączną cenę:  
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Cena brutto .................................................................................................... 

słownie złotych brutto: ..................................................................................................... 
 

Nazwa szkolenia Cena netto Vat Wartość brutto 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu 

prowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu 

   

 

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji usługi tzn. opracowanie  i przeprowadzenie 

szkolenia, koszt dojazdu, ewentualnego noclegu, materiałów niezbędnych do realizacji usługi. 

 
1. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego. 

2. Zamówienie wykonam(my) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

3. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

4. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

5. Czy wykonawca jest: 

a) mikroprzedsiębiorcą                TAK *        NIE*  

b) małym przedsiębiorcą                       TAK *        NIE* 

c) średnim przedsiębiorstwem                 TAK *        NIE* 

*zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie  wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                                                                        ………………………………………………………………………… 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
FORMULARZ OFERTY 

 Dla Części III zamówienia 
 Szkolenie dla nauczycieli- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania 

 
dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający: 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 

Al. Kopernika 1 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 

lub  

Imię i nazwisko 

 (w przypadku wykonawcy 

 nie prowadzącego działalności 

gospodarczej) 

 

 

Adres   

 

NIP *  

KRS*  

* - jeśli dotyczy 

Wykonawca reprezentowany przez: 

Imię i nazwisko   

Stanowisko/podstawa  

do reprezentacji/ pełnomocnictwo 

 

 

Dane do kontaktu: 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Cena: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za łączną cenę:  

Cena brutto .................................................................................................... 

słownie złotych brutto: ..................................................................................................... 
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Nazwa szkolenia Cena netto Vat Wartość brutto 

Szkolenie dla nauczycieli 

wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w procesie nauczania 

   

 

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji usługi tzn. opracowanie  i przeprowadzenie 

szkolenia, koszt dojazdu, ewentualnego noclegu, materiałów niezbędnych do realizacji usługi. 

 
1. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego. 

2. Zamówienie wykonam(my) w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

3. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

4. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia. 

5. Czy wykonawca jest: 

a) mikroprzedsiębiorcą  TAK *        NIE*  

b) małym przedsiębiorcą  TAK *        NIE* 

c) średnim przedsiębiorstwem TAK *        NIE* 

*zaznaczyć właściwe 

6. Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się z  zapytaniem ofertowym  i nie  wnosimy 

do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

 

…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                                                                 ………………………………………………………………………… 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji 

projektu 

 pn.  „Kierunek przyszłość” 

 
 
Zamawiający: 
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim  
Al. Kopernika 1  
97-300 Piotrków Trybunalski 
Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 
lub  

Imię i nazwisko 
 (w przypadku wykonawcy nie prowadzącego 

działalności gospodarczej) 

 
 

Adres  
 

 

 
Oświadczam, że: 

 
1. Jesteśmy/nie jesteśmy* powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                                                                                                 ………………………………………………………………………… 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

*nieprawidłowe skreślić 
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Załącznik nr 6  

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dla Części I zamówienia- Szkolenie dla nauczycieli -Tutoring  

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający:  

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim  

Al. Kopernika 1  

97-300 Piotrków Trybunalski 

Wykonawca:  
Pełna nazwa/firma 
lub Imię i nazwisko 

 (w przypadku wykonawcy nie prowadzącego 

działalności gospodarczej) 

 

 
Adres 
 

 

oświadczam(y), że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

Lp. Nazwa 
szkolenia 

Warunek  udziału Trener 

1 Szkolenie dla 
nauczycieli -

Tutoring  

Trener skierowany do 
realizacji szkolenia 
w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem 
terminu składania 
ofert przeprowadził co 
najmniej 100 godzin 
zajęć zajęć/ 
szkolenia/kursu z 
zakresu Tutoringu dla 
grup minimum 10 
osobowych. 

Imię i nazwisko trenera …………………………………………….. 
Wykształcenie trenera 
(Trener posiada wykształcenie wyższe  podać nr 
dyplomu, datę wydania oraz nazwę uczelni) 
Uczelnia –………………………………………………………………….. 
Nr dyplomu –…………………………………………………………….. 
Rok uzyskania –…………………………………………………………. 
Doświadczenie trenera w ramach warunku udziału 
Nazwa  zajęć, szkolenia, kursu  –……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, szkolenie, 
kurs……………………………………………………………………………. 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 
kryterium oceny ofert w zakresie realizacji 

zajęć, szkoleń, kursów spełniających warunek 
udziału określony w pkt. VII. 2 dla części I 

zapytania ofertowego 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 

kryterium oceny ofert wskazanego do realizacji 

szkolenia. Nazwa zajęć, szkolenia, kursu          

…………………………………………………………………………………… 

Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, 

szkolenie, kurs ………………………………………………………….. 

 
…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                 ………………………………………………………………………… 
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dla Części II zamówienia 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu 

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający:  

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim  

Al. Kopernika 1  

97-300 Piotrków Trybunalski 

Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 
lub Imię i nazwisko 

(w przypadku wykonawcy nie 
prowadzącego działalności gospodarczej) 

 

Adres  

oświadczam(y), że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
Lp. Nazwa 

szkolenia 
Warunek  udziału Trener 

1 Szkolenie dla 
nauczycieli z 

zakresu 
prowadzenia 
zajęć metodą 
eksperymentu 

Trener skierowany do 
realizacji szkolenia 
w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem 
terminu składania 
ofert przeprowadził co 
najmniej 100 godzin 
zajęć zajęć/ 
szkolenia/kursu z 
zakresu prowadzenia 
zajęć metodą 
eksperymentu dla grup 
minimum 10 
osobowych. 

Imię i nazwisko trenera …………………………………………….. 
Wykształcenie trenera 
(Trener posiada wykształcenie wyższe  podać nr 
dyplomu, datę wydania oraz nazwę uczelni) 
Uczelnia –………………………………………………………………….. 
Nr dyplomu –…………………………………………………………….. 
Rok uzyskania –…………………………………………………………. 
Doświadczenie trenera w ramach warunku udziału 
Nazwa  zajęć, szkolenia, kursu  –……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, szkolenie, 
kurs……………………………………………………………………………. 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 
kryterium oceny ofert w zakresie realizacji 

zajęć, szkoleń, kursów spełniających warunek 
udziału określony w pkt. VII. 2 dla części I 

zapytania ofertowego 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 
kryterium oceny ofert wskazanego do realizacji 
szkolenia. Nazwa zajęć, szkolenia, kursu          
…………………………………………………………………………………… 
Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, 
szkolenie, kurs ………………………………………………………….. 

 
…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                 ………………………………………………………………………… 
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dla Części III zamówienia 

 Szkolenie dla nauczycieli- Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania 

dotyczące zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację szkoleń dla nauczycieli 

w ramach realizacji projektu pn.  „Kierunek przyszłość” 

Zamawiający:  

I Liceum Ogólnokształcące  

im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim  

Al. Kopernika 1  

97-300 Piotrków Trybunalski 

Wykonawca:  

Pełna nazwa/firma 
lub Imię i nazwisko 

(w przypadku wykonawcy nieprowadzącego 
działalności gospodarczej 

 

Adres  

oświadczam(y), że przy wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
Lp. Nazwa 

szkolenia 
Warunek  udziału Trener 

1 Szkolenie dla 
nauczycieli 

Wykorzystanie 
nowoczesnych 
technologii w 

procesie 
nauczania 

Trener skierowany do 
realizacji szkolenia 
w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem 
terminu składania 
ofert przeprowadził co 
najmniej 100 godzin 
zajęć zajęć/ 
szkolenia/kursu z 
zakresu wykorzystania 
nowoczesnych 
technologii w procesie 
nauczania dla grup 
minimum 10 
osobowych. 

Imię i nazwisko trenera …………………………………………….. 
Wykształcenie trenera 
(Trener posiada wykształcenie wyższe  podać nr 
dyplomu, datę wydania oraz nazwę uczelni) 
Uczelnia –………………………………………………………………….. 
Nr dyplomu –…………………………………………………………….. 
Rok uzyskania –…………………………………………………………. 
Doświadczenie trenera w ramach warunku udziału 
Nazwa  zajęć, szkolenia, kursu  –……………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, szkolenie, 
kurs……………………………………………………………………………. 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 
kryterium oceny ofert w zakresie realizacji 

zajęć, szkoleń, kursów spełniających warunek 
udziału określony w pkt. VII. 2 dla części I 

zapytania ofertowego 

Dodatkowe doświadczenie trenera w ramach 
kryterium oceny ofert wskazanego do realizacji 
szkolenia. Nazwa zajęć, szkolenia, kursu          
…………………………………………………………………………………… 
Liczba godz. zajęć, szkolenia, kursu – ………………………… 
Data przeprowadzenia zajęć, szkolenia kursu – …………. 
Podmiot na rzecz którego wykonano zajęcia, 
szkolenie, kurs ………………………………………………………….. 

 
…………….………………….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                                 ………………………………………………………………………… 
podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


