
  
 

 
  

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

„Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie”UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Programy kompleksowego wspomagania szkół 

oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża z siedzibą w Sopocie przy ulicy Tadeusza 

Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot w ramach projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie” 

realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół, Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty składa zapytanie ofertowe 

na usługi edukacyjne.  

Projekt jest realizowany w okresie 22 lipca 2013r -30 czerwca 2015r. 

Zapytanie nr 15/UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 

(nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 
Stosując zasadę konkurencyjności, zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na usługę:  

 Opis przedmiotu usługi: 

Realizacja  12 godzin szkoleniowych z grupą nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 
bibliotekarzy  na temat . „Jak skutecznie zachęcad dzieci do czytania”  w okresie  24 listopada  2014r 
- 30 maja 2015r. 

Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli i bibliotekarzy wiedzy i umiejętności  w następujących 
zakresach: 
 Co może hamowad  ucznia w procesie czytania książek? 
 Jak kształtowad umiejętnośd czytania u dzieci?  
 Jak dobierad książki dzieciom aby chciały czytad? 
 Jak omawiad przeczytane książki  bez nudy ( analiza dzieła literackiego bez nudy) 
 Rola biblioteki w promocji czytania i czytelnictwa  
 Czytanie multimedialne 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zleceniena 12 godzin szkoleniowych w ramach projektu „Wspomaganie 
szkół i przedszkoli w Sopocie”. 

Dodatkowe wymagania dla eksperta: 

1. Bieżące udostępnianie materiałów samokształceniowych uczestnikom szkolenia. 

2. Udostępnianie materiałów szkoleniowych na platformę edukacyjną. 

                                                         § 1 

1. Wymagania niezbędne: 

a) Wykształcenie wyższe II stopnia; 

b) Minimum  10-letni staż pracy w placówce oświatowej np. uniwersytecie, szkole  lub innej 
placówce edukacyjnej jako nauczyciel;  

c) Minimum 4 lata doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi jako wykładowca, 
ekspert/trener, doradca lub edukator w temacie objętym ofertą.  
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d) Niekaralnośd za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne 
przestępstwo skarbowe (potwierdzone oświadczeniem: 

 ”Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy 
się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolnośd do 
czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych’’(zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych 2008 r. Nr 223 poz.1458).). 

Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyd na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając 
oczekiwane wynagrodzenie za realizację 12 godz. szkolenia w projekcie. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia niezbędnych wymagao do oferty należy dołączyd: 

 kopię dyplomu ukooczenia studiów wyższych II stopnia; 

 potwierdzenia stażu pracy lub referencje potwierdzające staż pracy; 

 potwierdzenia lub referencje potwierdzające liczbę przeszkolonych grup (z minimum 10      
uczestnikami  i  długości szkolenia minimum 10 godz.) w tematyce oferty lub zbliżonej; 

3. Do oferty należy dołączyd  CV profesjonalne z opisanymi miejscami pracy i zakresami obowiązków.  

                                                                            § 3 

Centrum Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie możliwośd weryfikacji danych podanych w CV 
poprzez prośbę o wgląd w dodatkowe dokumenty.  

Oferty i wymagane dokumenty należy składad w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Sopocie, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 22-24 pok. 105, z dopiskiem:Zapytanie nr 15/UDA-
POKL.03.05.00-00-159/12„ Jak skutecznie zachęcid dzieci do czytania” w projekcie „WSPOMAGANIE 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SOPOCIE” w terminie do dnia 20 listopada  2014roku do godz.9.00 / nie 
mniej niż 10 dni od dnia opublikowania nas stronie internetowej CKU. Liczy się data wpływu do 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. 
Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie po 
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej CKU oraz na tablicy 
informacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. 
Do wymaganych dokumentów podanych w § 2 pkt. 1, 2 i 3 należy dołączyd oświadczenie o 
następującej treści:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. dnia 21 listopada 2008 r.o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458)”. Niespełnienie chociażby jednego z 
w/w warunków będzie skutkowad odrzuceniem oferty, tj. nie będzie brana ona pod uwagę przy 
ocenie ofert.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

  …..............., dn. ................2014 r. 

OFERTAnr 15/UDA-POKL.03.05.00-00-159/12 

…………….………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i dane kontaktowe oferenta) 

składam ofertę na 

……………………………….....................………………………..................……………………………..……………………………….. 

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

(należy określid przedmiot zapytania) 
 

za cenę łączna za 12 godzin eksperta/ trenera brutto: ………………………………………………………………………. 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że: 
 

- Mój staż pracy w placówce edukacyjnej /placówkach  edukacyjnych wynosi:……………………………………. 

Jako potwierdzenie załączam : ……………………………………………………………………………….. 

 

- Liczba przeszkolonych grup osób dorosłych  jako ekspert/ trener z tematyki podanej w ofercie  jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jako potwierdzenie załączam : ……………………………………………………………………………….. 

 
Kryteria oceny: 

1) Kryterium: cena - 20%  

Opis kryterium:  cena oferty jest ceną brutto.  

2) Kryterium: doświadczenie- 80% 

a) 20 % za kryterium:  staż pracy ( liczone są lata stażu powyżej  wymaganych podanych 
w § 1, pkt. 1.b.) 

b) 60% za kryterium: liczba grup przeszkolonych osób dorosłych  w tematyce podanej w 
ofercie lub zbliżonej. 

 
 

  ……………..………………..…………       

                (data i podpis) 


