
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLENIA NAUCZYCIELI 
z dnia 03.04.2018. 

  
 
Gmina Medyka jako Lider w projekcie: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem -  nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn "   zaprasza do złożenia 
WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku 
 
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 

 
Zapytujący: 

Nazwa Gmina Medyka 

Forma prawna Gminna samorządowa jednostka organizacyjna 

REGON 650900370 

Numer NIP 7952306253 

 
Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji Gmina Medyka, Medyka 288, 37-732 

E-mail agaslaby4@gmail.com 

Tel. 667185858 

Godziny pracy 8:00-16:00 

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zapytującego) 

Agata Słaby 

 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   
 
 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu 
realizacji projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – nowe kompetencje uczniów i 
nauczycieli w Gminach Medyka i Krasiczyn, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkołach 
Podstawowych w Siedliskach i Olszanach, jak również w Gimnazjum 
w Medyce i Krasiczynie poprzez działanie zmierzające do 
wykształcenia u uczniów biorących udział w projekcie  kompetencji 
kluczowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 63 
nauczycieli w tym 45 nauczycielek do 31.12.2018 roku.  
 
 

2. /Zwięzłe określenie 
przedmiotu zamówienia/ 

Przedmiotem rozeznania rynku jest wykonanie usługi trenerskiej    
polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli ze Szkół 
w Siedliskach i Olszanach oraz Medyki i Krasiczyna biorących 



 
udział w projekcie. Zadanie będzie realizowane w okresie od                     
16 kwietnia  2018  do 31 grudnia 2018 na terenie Szkół biorących 
udział w projekcie. 

Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie usługi trenerskiej, 
podzielonej na następujące zadania:   

1. Zadanie 1 - Kurs grafika komputerowego dla 2 nauczycieli. 
Liczba godzin szkoleniowych:  12 ; (poz. budżetowa: 397); 

2. Zadanie 2 – Metody pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym 
wspomagające rozwój koncentracji , uwagi i pamięci. 
Szkolenie/kurs dla 5 nauczycieli. Liczba godzin 
szkoleniowych:  16;  (poz. budżetowa: 398); 

3. Zadanie 3 - Neuropedagogika w szkole – preferencje 
sensoryczne, profile dominacji, style uczenia. Szkolenie dla 
10 nauczycieli . Liczba godzin szkoleniowych: 16;  (poz. 
budżetowa: 399); 

4. Zadanie 4. - ,,Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka 
podstawą wsparcia jako aktywności edukacyjnej”. Szkolenie 
dla 5 nauczycieli; Liczba godzin szkoleniowych: 16 (poz. 
budżetowa 404); 

5. Zadanie 5. - ,,Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce 
logopedycznej”. Szkolenie dla 4 nauczycieli. Liczba godzin 
szkoleniowych: 16 (poz. budżetowa:405); 

6. Zadanie 6. - ,,Metody aktywizujące w pracy” – Szkolenie dla 
5 nauczycieli. Liczba godzin szkoleniowych: 16  (poz. 
budżetowa 406); 

Dodatkowe wymagania: przygotowanie testów na wejście/wyjście, 
przygotowanie programu szkolenia wraz z opisanymi efektami uczenia 
się, przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego po ukończonym 
szkoleniu.  

Szkolenia zostaną ukończone egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub 
dostosowanie kompetencji. Wszystkie szkolenia zostaną 
przeprowadzone zgodnie z efektem uczenia się to jest nabycia 
kompetencji z zakresu grafiki komputerowej, metod pracy z dzieckiem 
z dysfunkcjami, neuropedagogiki, diagnozy i monitorowania rozwoju 
dziecka  i problemów laryngologicznych. Zamawiający zaznacza, iż 
pod pojęciem godziny w niniejszym dokumencie rozumie godzinę 
dydaktyczną to jest 45 min. 

Zadania w ramach niniejszego rozeznania rynku będą realizowane na 
terenie Gminy Medyka i Gminy  Krasiczyn, w szkołach biorących 
udział w projekcie co zostanie ustalone z trenerem. 

 

 
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)  
 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 



 
doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.2 Wykonawca powinien spełniać  łącznie następujące warunki: 
I. W odniesieniu trenera: 
a) Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
b)  wykształcenie wyższe/ CV warunek konieczny 

c)  co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie w danej tematyce 

 
W przypadku osób, które nie będą osobiście świadczyły usługi trenerskiej, wymagany  jest wpis do 
rejestru instytucji szkoleniowych, 
 
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni. 
 

3.3 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zapytującemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec 
Gminy Medyka , chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 
odpowiedzialności; 

b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od 
podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 

poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia  

3.4 
Z wybranym Wykonawcą może  zostać  podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa 
poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności 
zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące 
obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 
autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w 
przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji 
elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne 
ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego 
wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący 
nie jest związany ofertą Wykonawcy. 

3.5 
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 
przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w 
realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje 
zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, 
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w 
sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze 
środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.6 
Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego 
zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły 
tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i  zakres tych 
danych i informacji.    

3.7 
Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się 
odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia a w 
przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe 
wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach 



 
3.8 

Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia 
stanowiącego element Załącznika nr 1.  

3.9  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane 
w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.  

3.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w taki sposób że oferent może złożyć ofertę na 1 
lub więcej zadań. Przy wyborze wykonawcy każde z zadań będzie oceniane odrębnie,  

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 
podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto dla jednego zadania (zawierająca wszystkie 
elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem – jeżeli 
dotyczy).  

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena 
oferowana x 100 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 
100 punktów.  

4. Zamawiający oceni każde z zadań odrębnie, to jest wygra oferent który złoży 
najniższa ofertę na dane zadanie.  

 
 

 
 
 
 
5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 
na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 10.04.2018. 
Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 30.04.2018 r. .  
 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku prosimy  
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
 
Gmina Medyka zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania 
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia. 
 
Gmina Medyka    zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie 
spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia 
dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych 
usług. 
 
 
 
Załączniki: 
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1. 
 
 
WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA  (ważna do dnia 30.04.2018 r). 
 
 

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

Miejscowość, data 
 

I. DANE OFERENTA 
 

Nazwa/Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Tel./Fax  
 

E-Mail  
 

Nr KRS (ew. Nr CEIDG) 
(jeśli dotyczy) 

 
 

Nr REGON 
(jeśli dotyczy 

 
 

Nr wpisu do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych 
(RIS) 

 

 
 

II. OFERTA  
 

Przedmiot rozeznania  zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 03.04.2018 mogę wykonać 
(dostarczyć) za następującą cenę: 
 
 

L.p. Przedmiot Cena brutto za  
 jedną osobę 

Ilość  
nauczycieli 

Cena łącznie brutto  

1. Zadanie 1. Kurs grafika 
komputerowego 

 

 

 

2  

2. Zadanie 2. Szkolenie - Metody 
pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym 
wspomagające rozwój koncentracji , 
uwagi i pamięci 

 5  



 
3. Zadanie 3. Szkolenie - 

Neuropedagogika w szkole – 
preferencje sensoryczne, profile 
dominacji, style uczenia 

 10  

4. Zadanie 4. Szkolenie -  ,,Diagnoza i 
monitorowanie rozwoju dziecka 
podstawą wsparcia jako aktywności 
edukacyjnej”, 

 5  

5. Zadanie 5. Szkolenie - ,,Dziecięce 
problemy laryngologiczne w 
praktyce logopedycznej”. 

 4  

6. 
Zadanie 6. Szkolenie - ,,Metody 
aktywizujące w pracy. 

 5  

 
 
 
 
 

III. OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku, 
2. Oświadczam, iż moje spełnia, wymagania określone w pkt. 3 to jest wymagania wobec wykonawców 

(oferentów)  niniejszego rozeznania.  
 
 
Dotyczy: rozeznanie rynku  na usługi w zakresie szkolenia nauczycieli  / usługa trenerska 
z dnia 03.04.2018 r. 

 
 

…………………………………. 
miejscowość, data 

 
 

 


