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Parzęczew, dn. 25.01.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 
 

 

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na 

przeprowadzenie sześciu szkoleń warsztatowych dla nauczycieli szkół funkcjonujących na 

terenie gminy Parzęczew, na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat 

– Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9.  

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B060/16. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego:  Gmina Parzęczew 

Adres zamawiającego:  ul. Południowa 1 

Kod miejscowości:   95 – 045 Parzęczew 

NIP:    732 20 81 321 

Tel.:     42 718 60 47 

Faks.:     42 718 60 66 

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.parzeczew.pl  

II. Podstawa przedmiotu zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest: 

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. 

2. W ramach realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

3. Zgodnie z art. 4 pkt u ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) 

 
III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie sześciu szkoleń warsztatowych dla 

nauczycieli szkół funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew w zakresie 

wykorzystania narzędzi TIK zakupionych w ramach projektu pn. „Z małych Szkół w 

Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

http://www.parzeczew.pl/
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2. Szkolenia warsztatowe skierowane będą do nauczycieli Szkoły Podstawowej w 

Chociszewie i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a. Dwa szkolenia warsztatowe z obsługi tablicy interaktywnej TT IW DualBoard 1279. 

b. Dwa szkolenia warsztatowe z obsługi systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi 

Turning Technologies z pilotami do testów ResponseCard LT. 

c. Szkolenie warsztatowe z obsługi programu do nauki zajęć językowych Roycan 

easyLAB. 

d. Szkolenie warsztatowe dotyczące pracy na komputerze w zakresie jego edukacyjnego 

wykorzystania. 

4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1. 

5. Celem szkoleń warsztatowych jest podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli 

w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć z różnych przedmiotów 

na poziomie podstawowym, w tym w szczególności z przedmiotów podnoszących 

kompetencje kluczowe. 

6. Wykonawca w ramach realizacji usługi będzie zobowiązany do: 

a) zapewnienia materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla każdego 

uczestnika,   

b) prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu – list obecności, 

c) wydania zaświadczenia/certyfikatu ukończeniu szkolenia dla każdego 

uczestnika, 

d) wskazania nabytych kompetencji, tj. efektów przeprowadzonych szkoleń wraz z 

oceną poziomu wiedzy uczestników po odbytych szkoleniach warsztatowych. 

Ocena efektów uczenia się (szkolenia) powinna dostarczyć informacji o tym, 

czego i w jakim zakresie nauczyli się uczestnicy szkolenia oraz jak zmienił się 

ich poziom wiedzy/umiejętności. Ocenę poziomu wiedzy należy przeprowadzić 

przed i po szkoleniu. Wybór formy oceny umożliwiającej sprawdzenie poziomu 

osiągnięcia celów dydaktycznych leży po stronie Wykonawcy przy 

uwzględnieniu IV etapów nabycia kompetencji.  

e) udostepnienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przeprowadzenie 

zajęć, 

f) oznakowania wszystkich wytworzonych materiałów na potrzeby szkolenia 

logotypami wymaganymi przez Zamawiającego, 

g) umożliwienia Zamawiającemu zmonitorowanie kursu. 

7. Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia w tym 

m.in. koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i dokumentacji z przebiegu 

szkolenia, koszty dojazdu trenera/szkoleniowca ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający zapewni salę dydaktyczne, sprzęt i rekrutacje uczestników. 

9. Miejsce realizacji zamówienia:  

a) Szkoła Podstawowa w Chociszewie, Chociszew 40, 95-045 Parzęczew, 

b) Szkoły Podstawowej im. Juliana w Parzęczewie, ul. Parkowa 6, 95-045 

Parzęczew.  

10. Do oferty należy załączyć: 

a) Formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 2; 
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b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 4; 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

13. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w 

polskich złotych (PLN). Wykonawca wystawi cztery faktury częściowe po 

zrealizowaniu szkoleń z poszczególnych zagadnień. 
 

V. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: od 19.02.2018 r. do 25.04.2018 r. Ostateczne terminy 

realizacji szkoleń zostaną ustalone z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2. Szkolenia powinny być prowadzone od poniedziałku do piątku, nie wcześniej niż o 

godzinie 14.00 i dostosowane do dostępności czasowej uczestników projektu. 
 

VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto za całość zamówienia podana na 

formularzu ofertowym. 

2. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie 

inne koszty, jakie poniesie Wykonawca, niezbędne do realizacji zamówienia w sposób 

należyty i zgodny z obowiązującymi przepisami i określać wartość przedmiotu 

zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 
 

VII. Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznawania punktacji 

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty będzie  CENA BRUTTO  -  100%.  
 

W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 
 

VIII. Sposób przygotowania oferty. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, być napisana czytelnie i podpisana przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 

komputerze, nieścieralnym atramentem, dostarczyć osobiście lub przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 
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URZĄD GMINY W PARZĘCZEWIE 

UL. POŁUDNIOWA 1 

95 – 045 PARZĘCZEW 

 

OFERTA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: 

 „Z małych Szkół w Wielki Świat …” – szkolenia multimedialne 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty droga e-mailową na adres: 

projekt-oswiatowy@parzeczew.pl  

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej. 

7. Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania. 

8. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym 

Zapytaniu Ofertowym, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji szkoleń. 

9. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące 

integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do 

występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. 

10. Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą być 

przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez 

Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” (podpis i data poświadczenia). 

11. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w 

polskich złotych (PLN). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę lub 

wystawi rachunek, który Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie 30 

dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, przelewem na 

konto Wykonawcy. 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 02.02.2018 r. do godz. 15.00. na jeden ze sposobów: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. 

Południowa 1, 95-045 Parzęczew, pokój nr 23, sekretariat lub, 

b) nadesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem kuriera – oferty nadesłane 

pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem 

ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, 

c) drogą e-mailową na adres: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona. 

4. wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

 

 

 

mailto:projekt-oswiatowy@parzeczew.pl
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X. Termin ważności oferty 

Termin ważności oferty do 16.02.2018 r. 

XI. Warunki udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy usług 

1. Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o spełnieniu wyżej 

wymienionych warunków stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

3. Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej 

wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się w dobrej sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym 

zamówienie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

umożliwiającymi wykonanie zamówienia oraz posiadają aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

XII. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz 

wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie 

którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 
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a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania i zakresu przedmiotu zamówienia 

na skutek działania siły wyższej, 

b) zostaną wprowadzone zmiany zasad finansowania zamówienia, 

c) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania usługi, powodująca 

zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

równowartość zaniechanych usług, 

d) zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji 

usługi, spowodowanych działaniem osób trzecich, 

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych 

stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w 

czasie trwania umowy. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia jeżeli nie 

zostanie zrekrutowana zaplanowana liczba uczestników/uczestniczek projektu. 

3. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi 

podstawy do roszczeń Wykonawcy. 

XIII. Unieważnienie Zapytania ofertowego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

prowadzonego w trybie  zapytania ofertowego bez podania przyczyny.   

XIV. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela:  Ewa Łuczak 

Urząd Gminy w Parzęczewie 

ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,  pokój nr 3. 

tel.: (42) 718 60 47 

e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl  

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

Zapytanie jest realizowane w ramach projektu: 

„Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 

4/2018 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Dwa szkolenie warsztatowe z obsługi tablicy interaktywnej TT IW DualBoard 1279. 

b) Dwa szkolenie warsztatowe z obsługi systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi 

Turning Technologies z pilotami do testów ResponseCard LT. 

c) Szkolenie warsztatowe z obsługi programu do nauki zajęć językowych Roycan 

easyLAB. 

d) Szkolenie warsztatowe dotyczące pracy na komputerze w zakresie jego edukacyjnego 

wykorzystania.  

2. Szkolenia realizowane będą na sprzęcie i oprogramowaniu stanowiącym wyposażenie 

szkół, zakupionym w ramach projektu pn. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

3. Szkolenia warsztatowe realizowane mogą być w terminie od 19.02.2018 r. do 

25.04.2018 r. Ostateczne terminy realizacji szkoleń zostaną ustalone z Oferentem, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Szkolenia powinny być prowadzone od poniedziałku do piątku, nie wcześniej niż o 

godzinie 14.00 i dostosowane do dostępności czasowej uczestników projektu. Osobą 

odpowiedzialną za ustalenie z Wykonawcą terminów szkoleń będzie Koordynator 

Szkolny projektu.  

5. Liczba uczestników danych szkoleń – zgodnie z poniższą tabelą. 

6. Liczba godzin realizowanych szkoleń – zgodnie z poniższą tabelą. 
 

L.p. Nazwa szkoleń Ilość godzin 

Przewidywana 

liczba 

uczestników 

Miejsce szkolenia 

1.  Szkolenie warsztatowe z 

obsługi tablicy interaktywnej 

TT IW DualBoard 1279 
2h x 2 

szkolenia 
 20 osób / 2gr 

2h – Szkoła Podstawowa 

w Chociszewie 

2h – Szkoła Podstawowa 

im. Juliana Tuwima w 

Parzęczewie 

2.  Szkolenie warsztatowe z 

obsługi systemu do zbierania 

i analizowania odpowiedzi 

Turning Technologies z 

pilotami do testów 

ResponseCard LT 

4h x 2 

szkolenia 
20 osób / 2 gr 

4h – Szkoła Podstawowa 

w Chociszewie 

4h – Szkoła Podstawowa 

im. Juliana Tuwima w 

Parzęczewie 

3.  Szkolenie warsztatowe z 

obsługi programu do nauki 

zajęć językowych Roycan 

5h 5 osób 

5h – Szkoła Podstawowa 

im. Juliana Tuwima w 

Parzęczewie 
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easyLAB 

4.  Szkolenie warsztatowe 

dotyczące pracy na 

komputerze w zakresie jego 

edukacyjnego wykorzystania 

15h – 

szkolenie 3 – 5 

dniowe w 

zależności od 

dostępności 

czasowej 

uczestników 

8 osób 

15h - Szkoła 

Podstawowa w 

Chociszewie 

7. Zamawiający zapewni salę dydaktyczne, sprzęt  i rekrutacje uczestników. 

8. Szkolenia warsztatowe mają na celu nabycie dodatkowych kompetencji przez kadrę 

pedagogiczną szkół w zakresie obsługi tablicy interaktywnej, obsługi systemu do 

zbierania i analizowania odpowiedzi z pilotami do testów, obsługi programu easyLAB 

oraz pracy na komputerze w zakresie jego edukacyjnego wykorzystania. Udział w 

szkoleniu pozwoli na rozszerzenie wiadomości nauczycieli w zakresie sposobu 

wykorzystania sprzętu multimedialnego podczas bieżącej pracy na zajęciach oraz 

samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania ogólnie dostępnych zasobów 

multimedialnych.  

9. Zakres poszczególnych szkoleń obejmuje: 

1) Szkolenie warsztatowe z obsługi tablicy interaktywnej TT IW DualBoard 1279 w 

zakresie podstawowym prezentujące wszystkie funkcje tablicy interaktywnej i 

zasoby dostępne bezpłatnie w Internecie. Program szkolenia powinien zawierać 

m.in. następujące tematy (efekty uczenia się): uruchamianie zestawu 

interaktywnego, kalibracja tablicy, rozwiązywanie podstawowych problemów, 

korzystanie z dostępnych akcesoriów, bieżąca praca bez uruchamiania programu 

tablicy - wykorzystanie własnych materiałów, plików, korzystanie z Internetu, 

przykłady gotowych materiałów i programów, źródła pozyskania, tablica 

interaktywna jako tablica suchościeralna – podstawowe narzędzia programu – 

strony, pisaki, rysowanie (figury), tworzenie adnotacji na gotowych materiałach, 

plikach, stronach WWW itp., wykorzystanie dodatkowych narzędzi programu- 

galeria programu, dodawanie własnych zdjęć, kurtyna i latarka w programie, 

zapisywanie i porządkowanie stron, tworzenie prezentacji Na szkoleniu każdy 

uczestnik będzie miał możliwość podejścia do tablicy i sprawdzenia jej 

zastosowanie dla lekcji ze swojego przedmiotu. Kadra pedagogiczna pozna 

kluczowe funkcje zainstalowanej tablicy interaktywnej oraz będzie potrafi 

samodzielnie znajdować i wykorzystywać ogólnie dostępne zasoby multimedialne. 

2) Szkolenie warsztatowe w formie praktycznych ćwiczeń z obsługi systemu do 

zbierania i analizowania odpowiedzi Turning Technologies z pilotami do testów 

ResponseCard LT w minimum następującym zakresie (efekty uczenia się): 

przeprowadzenie pokazowego testu z wykorzystaniem pilotów oraz analiza jego 

wyników, przygotowanie do pracy - uruchomienie, podłączenie i uruchomienie 

odbiornika, omówienie podstawowych okien programu i funkcjonalności pilotów -, 

przygotowanie list klas (uczniów) do wykorzystania w testach, przygotowanie 

testów (pytań i odpowiedzi) wraz z osadzeniem w nim klucza odpowiedzi, 
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przeprowadzanie testów – sprawdzenie  obecności, uruchomienie testu i jego 

przeprowadzenie, zapis i analiza wyników testu. 

3) Szkolenie warsztatowe w formie aktywnych ćwiczeń z obsługi programu do nauki 

zajęć językowych Roycan easyLAB w minimum następującym zakresie (efekty 

uczenia się): rejestrowanie wypowiedzi poszczególnych uczniów i archiwizowanie 

ich na dysku komputera, przesyłanie sygnałów audio oraz wideo do wszystkich 

uczniów w klasie bez opóźnień oraz straty jakości,  kanałów transmisji 

umożliwiających przesyłanie różnych treści (audio oraz video) do różnych osób a 

także grup, przesyłania materiałów do uczniów pochodzących z  różnych źródeł, 

modułu konwersji umożliwiającego nauczycielom prowadzenie dialogu z 

wybranym uczniem, parą lub grupą uczniów, tworzenia grup uczniowskich, kontroli 

nad komputerami uczniów, identyfikacji uczniów poprzez imię, nazwisko lub 

numer z dziennika. 

4) Szkolenie warsztatowe w formie aktywnych ćwiczeń dotyczące pracy na 

komputerze w zakresie jego edukacyjnego wykorzystania, w tym minimum: pracy 

na plikach i folderach, pracy z programem MS Office (m.in. edytor tekstu Word, 

arkusz kalkulacyjny Excel, tworzenie prezentacji w programie Power Point) pracy 

na dokumentach, zapis, odczyt, zapis w innym formacie, drukowanie, podstawy 

inernetu, strona internetowa, korzystanie z przeglądarki, adres strony WWW, 

wyszukiwanie informacji, odsyłacz hipertekstowy, podstawy poczty elektronicznej. 

10. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabyte 

kompetencje. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania nabytych kompetencji, tj. efektów 

przeprowadzonych szkoleń wraz z oceną poziomu wiedzy uczestników po odbytych 

szkoleniach warsztatowych. Ocena efektów uczenia się (szkolenia) powinna dostarczyć 

informacji o tym, czego i w jakim zakresie nauczyli się uczestnicy szkolenia oraz jak 

zmienił się ich poziom wiedzy/umiejętności. Ocenę poziomu wiedzy należy 

przeprowadzić przed i po szkoleniu. Wybór formy oceny umożliwiającej sprawdzenie 

poziomu osiągnięcia celów dydaktycznych leży po stronie Wykonawcy, niemniej musi 

on się uwzględniać 4 etapy nabycia kompetencji, tzw. jednolite kryteria wypracowane na 

poziomie krajowym, tj: etap I – zakres, etap II – wzorzec, etap III – ocena, etap IV – 

porównanie. 

 


