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                                   Rybnik, 17.10.2018 r.  

ZSP5.M.811.12.2018 

 

Wybór oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr ZSP5.M.811.12.2018 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry 

pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku  

 
Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty”.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza  

fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr: UDA - RPSL.11.01.04 - 24-02GH/17 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

 
Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych dokonano badania rynku w formie rozeznania 

pisemnego umieszczoną informacją na BIP w dniu 18.09.2018r. oraz 01.10.2018 r.  

 
Ze względu na brak odpowiedniej ilości ofert wyłoniono oferenta, który zaproponował najniżą 

cenę w ofercie przedstawionej 26.09.2018 r. 

 

Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 
Data 

kontaktu 

Foma 

kontaktu 

Wartość 

brutto w zł  

za wszytskie szkolenia 

Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjny 

Metis w Katowicach 

ul. Drozdów 21 

40-530 Katowice 
26.09.2018 r. e-mail 1260,00 zł 

 

Oferent zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących dokumentów - Oświadczenie 

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówiemnia publicznego oraz 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 

doskonalących na potrzeby kadry pedagogicznej zatrudnionej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Rybniku – uczestników projektu pt. "Z matematyką na ty”.  

Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół 

podstawowych. 

Tematyka szkoleń: 

1. Programowanie tablic interaktywnych. 

2. Coaching w pracy nauczyciela i wychowawcy. 

3. Praca z dzieckiem trudnym – Zespół Aspergera. 

II. Wymagania związane z realizacją usługi 

1. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Programowanie tablic interaktywnych: 

1) Termin szkolnia: (7.11.2018 r. lub 14.11.2018r. lub 28.11.2018r.). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia wg. harmonogramu:  

a) Grupa I - 25 osobowa, godzina 15.30 – 17.00,  

b) Grupa II - 25 osobowa, godzina 17.00 – 18.30.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Coaching w pracy nauczyciela i wychowawcy. 

1) Termin szkolnia: środa, grudzień b.r. (do ustalenia). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia: min. 3 godziny. 

4) Rozoczęcie szkolenia: godzina 16.00. 

5) Liczba uczestników: 50 osób. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podania celów i programu szkolenia oraz 

przeprowadzenia szkolenia: Praca z dzieckiem trudnym – Zespół Aspergera. 

1) Termin szkolnia: środa, grudzień b.r. (do ustalenia). 

2) Miejsce szkolenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku. 

3) Czas trwania szkolenia: min. 3 godziny. 

4) Rozoczęcie szkolenia: godzina 16.00. 

5) Liczba uczestników: 50 osób 

 


