
 

  

 

 

Węgrów, 01.06.2021 r. 

         

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 

Powiat Węgrowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 

Węgrów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Organizacja szkoleń doskonalących dla 

nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku.   

Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 

130.000 zł. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli w 

ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół 

powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i 

przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  

2. W/w usługa polegać będzie na organizacji następujących szkoleń doskonalących dla 

nauczycieli: 

a) Stres i jak sobie z nim radzić? Zarządzanie emocjami. 

- Cel szkolenia: kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy nauczyciela z 

uwzględnieniem specyfiki szkoły/placówki; 

- Uczestnicy szkolenia: 3 grupy, łącznie 20 osób: 

Grupa 1.: 6 nauczycieli z I LO 

Grupa 2.: 6 nauczycieli z II LO 

Grupa 3.: 8 wychowawców internatu MOW w Jaworku 

Liczba godzin zajęć: 5 godzin na grupę, łącznie 15 godzin (szkolenia popołudniowe lub 

weekendowe 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie (wchodzące w skład ZSP  w 

Węgrowie), MOW w Jaworku; 

- Termin szkolenia: do 30 czerwca 2021 r.; 

- Główne zagadnienia szkolenia: różne rodzaje stresu, wpływ stresu na funkcjonowanie 

organizmu, blokująca rola stresu w umiejętnościach kluczowych tj. kreatywności, pracy w 



 

  

 

 

grupie itd., nauce, dlaczego niepewność jest taka trudna, strategie na lepsze radzenie sobie ze 

stresem, czynniki, które wpływają na reakcję na stres, autodiagnoza stanu obecnego - praca 

z myślami i przekonaniami, różne źródła stresu w pracy nauczyciela szkoły ogólnodostępnej i 

MOW, emocje i ich rola w funkcjonowaniu człowieka, techniki relaksu, techniki pracy z 

ciałem wzmacniające pewność siebie. 

b) Nowoczesne rozwiązania informatyczne w nauczaniu matematyki, biologii oraz geografii 

w liceum 

- Cel szkolenia: rozwijanie umiejętności nauczycieli matematyki, biologii i geografii  

efektywnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych do prowadzenia zajęć 

z uczniami; 

- Uczestnicy szkolenia: 3 grupy nauczycieli, łącznie 10 osób: 

Grupa 1.: 6 nauczycieli matematyki (3 z I LO, 2 z II LO, 1 z MOW); 

Grupa 2.: 2 nauczycieli biologii (1 z I LO, 1 z II LO); 

Grupa 3.: 2 nauczycieli geografii (1 z I LO, 1 z II LO); 

 Liczba godzin zajęć: 4 godziny na grupę, łącznie 12 godzin (szkolenia popołudniowe lub 

weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie; 

- Termin szkolenia: do 30 czerwca 2021 r.; 

- Główne zagadnienia szkolenia: Wprowadzenie do wykorzystania funkcji AR (rozszerzonej 

rzeczywistości); Obsługa praktyczna zakupionych pomocy; Nauka przez zabawę – 

przekazywanie trudnych treści za pomocą modeli 3D przy wykorzystaniu sprzętu TIK; Zoom 

i obrót modeli 3D w celu bardziej szczegółowego widoku – w praktyce; Narzędzia do 

wyszukiwania zgodnie z nazwą i słowami kluczowymi; Przedstawienie funkcji robienia zdjęć 

w celu stworzenia nieograniczonej liczby obrazków do pomocy naukowych na własne 

potrzeby; Umiejętność łączenia nauki z zabawą w technologii TIK. 

c) Design thinking i myślenie projektowe w szkole średniej 

- Cel szkolenia: przygotowanie nauczycieli do wykorzystania w procesie edukacyjnym 

metody projektu; 

-    Uczestnicy szkolenia: 6 nauczycieli, łącznie 6 osób (3 z I LO, 3 z II LO); 

Liczba godzin zajęć: 5 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie; 

-  Termin szkolenia: do 30 czerwca 2021 r.; 

 - Główne zagadnienia szkolenia: „Agenci CSI w szkole” wykorzystanie technik 

kryminalistycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, gamifikacja jako narzędzie do 

zwiększenia aktywności i zaangażowania ucznia, gry i zabawy przedmiotowe, 

neurodydaktyka w praktyce szkolnej, Design i project thinking – myślenie projektowe na 



 

  

 

 

lekcjach, challenge based learning, jak wykorzystać potencjał pracy domowej. Nauczyciele 

zostaną przeszkoleni z praktycznego wykorzystania aktywizujących metod pracy z uczniami 

w procesach dydaktycznych tj.: budowa modeli, dramy, drzewo decyzyjne, film edukacyjny, 

krzyżówka/rebus, praca metodą projektu. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe i 

pomoce do pracy i ćwiczeń podczas zajęć.  

 

d) Coaching i tutoring w szkole średniej 

- Cel szkolenia: przygotowanie nauczycieli do roli coacha i tutora, coaching i tutoring jako 

metody nowoczesnej pracy z młodzieżą; 

-    Uczestnicy szkolenia: 8 nauczycieli, łącznie 8 osób (4 z I LO, 4 z II LO); 

Liczba godzin zajęć: 5 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

-  Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie; 

-  Termin szkolenia: do 30 czerwca 2021 r.; 

- Zagadnienia: klasa jako grupa coachingowa, specyfika i warunki coachingu grupowego, 

zastosowania coachingu grupowego, podstawowe umiejętności nauczyciela jako coacha 

grupowego – umiejętności coachingowe i umiejętności trenerskie, rola innych uczestników 

grupy w procesie coachingowym (rodzice, rówieśnicy, inni nauczyciele), metody 

wykorzystywane w coachingu grupowym. 

 

e) Praktyczne zastosowanie współpracy zespołowej w pracy nauczyciela 

- Cel szkolenia: praktyczne warsztaty pracy zespołowej dla nauczycieli; 

- Uczestnicy szkolenia : 8 nauczycieli, łącznie 8 osób (4 z I LO, 4 z II LO); 

Liczba godzin zajęć: 5 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie; 

- Główne zagadnienia szkolenia: Istota pracy zespołowej uczniów (jak odróżnić grupę od 

zespołu, kryteria powstawania zespołów, cechy i zalety pracy zespołowej, sekrety synergii, 

czynniki wpływające na sukces zespołu); Jak zbudować efektywny zespół uczniowski 

(ustalanie celów w zespole, rodzaje celów dotyczących wydajności, rozwoju, zachowania); 

Komunikacja w zespole (rola komunikacji niewerbalnej w procesie komunikacji, 

komunikacja dwukierunkowa jako kluczowy czynnik porozumienia, narzędzia komunikacji 

dwukierunkowej, bariery w komunikacji, style komunikacyjne, jak współpracować i 

komunikować się w różnorodnym środowisku uczniowskim); Współpraca w zespole w 

oparciu o role zespołowe; Fazy formowania się zespołów i działania lidera na 

poszczególnych etapach; Działania niezbędne do zbudowania i prowadzenia efektywnego 

zespołu; Ćwiczenia gotowych scenariuszy pracy z uczniami, budowanie własnych 

scenariuszy. 



 

  

 

 

Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi obejmuje: organizacja 

szkoleń doskonalących, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników 

szkoleń, przeprowadzenie testu końcowego, wystawienie certyfikatów 

potwierdzających podniesienie kompetencji przez uczestników szkoleń. 

3. Oferent może złożyć ofertę na jedno wybrane, kilka bądź wszystkie szkolenia 

doskonalące wymienione wyżej. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia odnośnie 

maksymalnej ilości zadań, na które oferent może złożyć ofertę.  

4. Szkolenia powinny odbywać się we wskazanych szkołach na terenie Powiatu 

Węgrowskiego: 

I LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów 

MOW w Jaworku, Jaworek 32,07-111 Wierzbno. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia 

oraz wyżywienia trenera/-ów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych 

zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  10.06.2021 r. do 30.06.2021 r. 
 

3. Warunki udziału w postepowaniu:  

 

Zamawiający wymaga, aby Oferent dysponował zapleczem technicznym potrzebnym do 

realizacji usługi tj. rzutnik, laptop itp. 

Zamawiający wymaga, aby Oferent w ostatnich 3 latach przeprowadził minimum 3 szkolenia 

dla kadry pedagogicznej z zakresu podnoszenia kwalifikacji osobowych, kompetencji 

zawodowych i umiejętności praktycznych udokumentowane referencjami.  

4. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

2. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

4. Oferta, która uzyskała najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz 

negocjacji warunków oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 



 

  

 

 

niniejszego zamówienia bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę sporządzić należy na załączonych drukach, w języku polskim, w formie pisemnej. 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

 

 Do oferty należy załączyć: 

 wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) i wypełniony dokument 

potwierdzający doświadczenie (załącznik nr 2) 

 

6. Osoby do kontaktu:  

 w sprawach przedmiotu zamówienia – Małgorzata Janiuk tel. 25 792 44 24 

 w sprawach formalnoprawnych – Ewa Wielądek – tel. 25 792 44 24 

7. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę złożyć można w następujący sposób: 

  osobiście w sekretariacie I LO im. A. Mickiewicza w kopercie opatrzonej dopiskiem 

„Oferta na szkolenia”, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów, 

 za pośrednictwem poczty na adres: I LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 

Węgrów z dopiskiem „Oferta na szkolenia”, 

 e-mailem na adres: www.dyrektor.lo_weg@wp.pl (w temacie Oferta na szkolenia),   

 

do 08.06.2021 r. do godz.15:00
 
pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym 

terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.  

 

 

 

 

 

  

http://www.dyrektor.lo_weg@wp.pl/
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