
Sopot, 16 wrzesień, 2016r.

Zapytanie ofertowe nr 01 / RPPM.03.02.01-22-0068/15
(nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Temat zapytania: Szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod indywidualizacji nauczania
i zakupu oprogramowania do rozpoznania indywidualnych stylów uczenia się. 

            Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża z siedzibą w Sopocie przy
ulicy Tadeusza Kościuszki 22/24, 81-704  Sopot,  realizuje projekt „ Droga do sukcesu”  w ra -
mach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskie-
go na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, budżetu pań-
stwa i środków własnych Gminy Miasta Sopotu.  

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.
Działania:  03.02.  Edukacja  ogólna  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 1
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na realizację: 
- szkoleń dla nauczycieli w zakresie indywidualizacji nauczania  wraz  z zakupem platformy z
oprogramowaniem koniecznym do rozpoznania indywidualnego stylu uczenia się ucznia a na-
stępnie możliwości dopasowania odpowiednich metod i technik samodzielnego uczenia się i
nauczania w  klasie.
Oferta dotyczy 3 szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie.
Zapytanie ofertowe obejmuje:

 cenę zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania na szkołę/ucznia
 cenę na przedłużenie licencji w  kolejnym roku na szkołę/ucznia
 cenę godziny  szkolenia w I roku wdrażania metod indywidualizacji nauczania z po-

daniem  ilości godzin
 cenę godziny  szkolenia w  II roku wdrażania metod indywidualizacji z podaniem

ilości godzin
§ 2

Zamawiający zaznacza,  że szkolenia powinny się odbyć na terenie miasta Sopotu w 
siedzibach wskazanych przez Zamawiającego.

§ 3
Pożądany termin realizacji zamówienia:  od  29  września 2016 do 30 czerwca 2018.

§ 4
W ofercie należy podać cenę sprzedaży brutto w PLN  na poszczególne części zamówienia.

§ 5
Termin złożenia oferty:  26wrzesień 2016r.   do godz.9.00.

§ 6
Ofertę prosimy przesłać  dostarczyć bezpośrednio do siedziby Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go, ul. Kościuszki 22/24, 81-704 Sopot, pokój nr 105 /Sekretariat/. 

§ 7
Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do 
podpisania umowy.
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Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
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