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Zapytanie o wycenę jednostkowej usługi polegającej na realizacji form doskonalenia
nauczycieli/lek (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i zespołowe)  

w ramach Działania 3.5 POKL

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi 
z zakresu doskonalenia nauczycieli o wycenę jednostkowej usługi polegającej na realizacji form
doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne i zespołowe)
rozumianej jako przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w ramach Projektu „Bezpośrednie
wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia
nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół,  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogólny cel usługi: realizacji form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, 
konsultacje indywidualne i zespołowe)  zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem obszarów. 

Zakres szczegółowy realizacji form doskonalenia obejmuje:
- przeprowadzenie szkoleń 1120 godzin (35 placówek razy 32 godziny),
- konsultacje indywidualne i zespołowe w ramach wybranych obszarów 450 godzin (20 szkół razy
15 godzin dla każdej szkoły i 15 przedszkoli razy 10 godzin dla każdego przedszkola).  
Ogółem szkolenia i konsultacje: 1570 godzin lekcyjnych.

Obszary szkoleń i konsultacji:

Oferta nr 1:  „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”  w 3 szkołach  ogółem 141
godzin zajęć, w tym : 
 zajęcia warsztatowe/wykłady  - 96 godzin  (3 szkoły x 32 godz. szkolenia)
 konsultacje  zespołowe  i  indywidualne  -  45 godzin  (3  szkoły  x  15  godz.  konsultacji  

z ekspertem);
Oferta  nr  3:  „Techniki  uczenia  się  i  metody  motywujące  do  nauki”  w  5  szkołach  
i 4 przedszkolach ogółem 403 godziny zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 288 godzin (9 szkół/przedszkoli x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 115 godzin (5 szkół x 15 godz. i 4 przedszkola x 10
godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 4: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się” w 2 szkołach ogółem 94 godziny
zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 64 godziny (2 szkoły x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 30 godzin (2 szkoły x 15 godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 5: „Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w ewaluacji wewnętrznej
szkoły”  w 5 szkołach ogółem 235 godzin zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 160 godzin (5 szkół x 32 godz. szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 75 godzin (5 szkół x 15 godz. konsultacji z ekspertem);
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Oferta  nr  6:  „Oferta  edukacyjna  drogą  do  właściwej  realizacji  podstawy  programowej”  
w 1 przedszkolu ogółem 42 godzin zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 32 godziny szkolenia (1 przedszkole x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 10 godzin konsultacji z ekspertem (1 przedszkole x 10
godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 7: „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” w 1 szkole ogółem 47
godzin zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 32 godziny (1 szkoła x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 15 godzin (1 szkoła x 15 godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 9: „Budowa koncepcji pracy szkoły/przedszkola” w 1 przedszkolu ogółem 42 godziny
zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 32 godziny (1 przedszkole x 32 godziny szkolenia)
-  konsultacje  zespołowe i  indywidualne  –  10  godzin  (1  przedszkole  x  10  godz.  konsultacji  
z ekspertem);
Oferta  nr  12:  „Praca  z  uczniem  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych”  w  1  szkole  
i 1 przedszkolu ogółem 89 godzin zajęć w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 64 godzin (2 szkoły/przedszkole x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 25 godzin (1 szkoła x 15 godz. i 1 przedszkole x 10
godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 15: „Współpraca szkoły/przedszkola ze środowiskiem lokalnym” w 1 przedszkolu ogó-
łem 42 godziny zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 32 godziny (1 przedszkole x 32 godziny szkolenia)
-  konsultacje  zespołowe i  indywidualne  –  10  godzin  (1  przedszkole  x  10  godzin  konsultacji
z ekspertem);
Oferta nr 16:  „Rodzice są  partnerami szkoły” w 2 przedszkolach  ogółem 84 godziny zajęć,
w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 64 godziny (2 przedszkola x 32 godziny szkolenia)
-  konsultacje  zespołowe i  indywidualne  –  20  godzin  (2  przedszkola  x  10  godz.  konsultacji  
z ekspertem);
Oferta nr 17:  „Nauczyciel  45+” w 3 przedszkolach i  2 szkołach  ogółem 220 godzin zajęć, 
w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 160 godzin (5 szkół/przedszkoli x 32 godziny szkolenia)
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 60 godzin (3 przedszkola x 10 godzin i 2 szkoły x 15
godz. konsultacji z ekspertem);
Oferta nr 21: „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” w 1 szkole ogó-
łem 47 godzin zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 32 godziny szkolenia
- konsultacje zespołowe i indywidualne – 15 godzin konsultacji z ekspertem;
Oferta nr 23: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” w 2 przedszkolach. ogółem 84 go-
dziny zajęć, w tym:
- zajęcia warsztatowe/wykłady – 64 godziny (2 przedszkola x 32 godziny szkolenia)
-  konsultacje  zespołowe  i  indywidualne  –  20  godzin  (2  przedszkola  x  10  godz.  konsultacji
z ekspertem).

Ogółem szkolenia i konsultacje: 1570 godzin lekcyjnych.
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Bardzo proszę o przedstawienie oferty z uwzględnieniem następujących założeń:

Założenia istotne z punktu widzenia wyceny 

Termin na realizację form
doskonalenia nauczycieli/lek

14 dni roboczych od daty podpisania umowy
(liczone od następnego dnia roboczego od daty podpisania umowy)

Planowana liczba
uczestników/czek biorących

udział w formach
doskonalenia 

Ok 550 osób  (Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie,
dla  której  prowadzona  będzie  określona  forma  doskonalenia
nauczycieli, wyniesie od 5 do 25 osób)

Planowany okres realizacji
usługi

Przełom października/listopada 2014 – przełom maja/czerwca 2015
roku

CKUiP  udostępnia  nieodpłatnie  sale  szkoleniowe  i  materiały  (projektor  +  ekran,  głośniki,
flipchart, papier, pisaki) oraz zapewnia catering dla uczestników/czek.

Uczestnicy/czki  otrzymają  na  koniec  cyklu  szkoleniowo-konsultacyjnego  pamięć  USB  wraz  
z nagranymi materiały szkoleniowymi wykorzystywanymi przez trenera.
 
W związku  z  powyższym,  uprzejmie  proszę  zainteresowanych  Państwa o  przedłożenie  oferty
cenowej zawierającej  jednostkowy koszt brutto za godzinę przeprowadzenia jednej godziny
szkoleniowej i 1 godziny konsultacji. 
Oferta  powinna  wskazać  na  kwotę  netto,  kwotę  podatku  i  jego  stawkę,  kwotę  brutto,  kwotę
brutto/brutto (czyli wraz z narzutami po stronie pracodawcy i pracownika) za godzinę szkolenia 
i konsultacji. 

Wycenę proszę przesłać na adresy e-mail: aneta.szymanska@ckuip.kalisz.pl, w terminie do dnia
15.09.2014  r.  do  godz.  10.00, wpisując  w  temacie  wiadomości:  Szkolenia  dla  nauczycieli
2014/2015 - wycena”
Przedstawione  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  myśl  art.  66  Kodeksu  Cywilnego,  
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Aneta Szymańska
Koordynator Projektu
mail: aneta.szymanska@ckuip.kalisz.pl
tel. (62) 753 22 47 wew.36, tel kom 664-153-949
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
tel/fax. (62) 767 51 11 | tel. (62) 753 22 47
Handlowa 9 | 62-800 Kalisz | Polska
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