
                                                                                                                                                    Włodowice, 16.10.2012r.

 Sprawa numer:  ZEASiP 271.002.2012/e-edukacja 

Szanowni Państwo,

Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.)

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach, który działa w imieniu Wójta 

Gminy Włodowice zaprasza do złożenia oferty  cenowej w postępowaniu prowadzonym    zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  którego  przedmiotem  jest  udzielenie  zamówienia  na  przygotowanie  i  realizację 

specjalistycznego szkolenia blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego w ramach projektu 9.4 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach – kompetencje 

nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1) Zapewnienie hostingu serwera
a) Wykonawca zapewni odpowiednią powierzchnię dyskową niezbędną do poprawnego funkcjonowania platformy e-

learning,

b) Wykonawca zagwarantuje techniczne warunki nieprzerwanej pracy serwera w 98% przez cały okres realizacji 

zamówienia

c) Wykonawca zapewni wykonywanie kopi bezpieczeństwa systemu 1 raz dziennie

2) Instalację i konfigurację edukacyjnej platformy e-learning Moodle do szkolenia dla nauczycieli
Instalacja  i  konfiguracja  platformy e-learning  Moodle  do  szkolenia  dla  nauczycieli  (ma służyć  nauczycielom do 

przygotowania i prowadzenia lekcji multimedialnych) obejmująca jej instalację i konfigurację, layout, parametryzację 

podstawowych  danych,  w  tym:  wpisanie  nazw obszarów szkolenia,  tekstów pomocy,  informacji  dla  kursantów, 

założenie  kont).  Platforma  po  zakończeniu  szkolenia  staje  się  własnością  Zamawiającego.  Platforma zawierać 

będzie moduły:

a) umożliwiający zakładanie kont administratorom, wykładowcom oraz kursantom. Moduł daje również możliwość 

organizowania dostępu do zasobów wiedzy poprzez przydzielenie odpowiednich uprawnień lub powiązanie z 

konkretnym zasobem.

b) zawierające materiały szkoleniowe

3)  Zapewnienie  materiałów  szkoleniowych  dla  10  nauczycieli  do  zajęć  stacjonarnych  i  e-learning  oraz 
umieszczenie ich na platformie e-learning
a) Na  platformie  e-learningowej  zostanie  umieszczony  interaktywny  kurs  e-learning  z  zakresu  wykorzystania 

multimediów i internetu w edukacji obejmujący m.in.:

-  tworzenie  scenariuszy  lekcji  z  wykorzystaniem  platformy  e-learning  wspomaganych  prezentacją 

multimedialną, podręcznikiem multimedialnym,

- sztukę prezentacji, ewaluację lekcji multimedialnej,

- przygotowywanie quizów z wykorzystaniem informacji zwrotnej po ich zakończeniu,

- zakładanie i moderowanie for, chatów, przygotowywanie i przeprowadzanie konferencji 



on-line,

- projektowanie i stosowanie metod multimedialnych,

- funkcjonalnie wykorzystywanie ogólnodostępnych komunikatorów.

b) Każdy uczestnik otrzyma pakiet edukacyjny do zajęć stacjonarnych i e-learning na który składać się będą:

- Podręcznik w formie papierowej obejmujący zakres tematyczny szkolenia

- Pendrive o pojemności min. 4 GB

- Materiały pomocnicze na CD/DVD

c) Pakiety  edukacyjne  do  zajęć  stacjonarnych  i  e-learning  po  zakończeniu  szkolenia  stają  się  własnością 

uczestników Projektu. 

d) Materiały szkoleniowe zamieszczone na platformie e-learning oraz pakiety edukacyjne zostaną udostępnione 

uczestnikom szkolenia po akceptacji za strony Zamawiającego

4) Realizację specjalistycznego szkolenia blended learning dla 10 nauczycieli
a) Realizacja  specjalistycznego  szkolenia  blended  learning  dla  10  nauczycieli  obejmuje  40  godzin  szkolenia 

stacjonarnego i 40 godzin szkolenia e-learning dla każdego uczestnika szkolenia.

b) Miejsce szkolenia:  40 godzin szkolenia stacjonarnego odbywać się będzie w budynku Gimnazjum im. 

Władysława Kowala we Włodowicach,  ul.  Krakowska 13,  42-421 Włodowice. Zamawiający udostępnia 

bezpłatnie  szkolną pracownię komputerową wraz z  niezbędnym sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia 

zajęć (komputery z dostępem do internetu, rzutnik multimedialny)

c) Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:

- moduł poświęcony potrzebie stosowania TIK w dydaktyce,

-  tworzenie  scenariuszy  lekcji  z  wykorzystaniem  platformy  e-learning  wspomaganych  prezentacją 

multimedialną, podręcznikiem multimedialnym,

- sztukę prezentacji,

- ewaluację lekcji multimedialnej.

d) Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie potrafił: 

- umieszczać materiały przydatne dla uczestnika kursów,

- przygotowywać quizy z wykorzystaniem informacji zwrotnej po ich zakończeniu,

- zakładać i moderować fora, chaty, przygotowywać i przeprowadzać konferencje on-line,

- projektować i stosować metody multimedialne,

- funkcjonalnie wykorzystywać ogólnodostępne komunikatory,

- zastosować poznaną w trakcie zajęć (szkolenia) metodologię do tworzenia lekcji e-learning,

- napisać scenariusz lekcji e-learning,

- zastosować podstawowe komponenty do kursów e-learning oraz ich ergonomię,

- stosować standardy e-learningu,

- przygotować lekcję multimedialną z zastosowaniem e-learningu.

e) Szkolenie  e-learning  ma  zagwarantować  interakcję  uczestnika  kursu  z  moderatorem  szkolenia 

(synchroniczność szkolenia e-learning)

f) Kadra  dydaktyczna powinna posiadać  kwalifikacje  i  doświadczenie  w prowadzeniu  zajęć  z wykorzystaniem 

platformy e-learningowej. 

Nazwa i kod wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi hostingowe dla stron WWW – 72415000-2, usługi e-learning 

- 80420000-4, usługi szkolenia komputerowego – 80533100-0. Zestawienie oraz opis przedstawiony w załączniku nr 1 do 

niniejszego pisma jest również dostępny na stronie internetowej Zamawiającego   www.bip.wlodowice.pl             

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Termin realizacji zamówienia: 

1) Zapewnienie hostingu serwera – od 01.11.2012r. do 28.02.2013r. 

2) Instalacja i konfiguracja edukacyjnej platformy e-learning Moodle do szkolenia dla nauczycieli – do 09.11.2012r.

http://www.bip.wlodowice.pl/


3) Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla 10 nauczycieli do zajęć stacjonarnych i e-learning oraz umieszczenie ich 

na platformie e-learning – do 09.11.2012r.

4) Realizacja specjalistycznego szkolenia blended learning dla 10 nauczycieli:

03.12.2012 – 6h od 15.00 do 19.45 przerwa po 2h dydaktycznych o 18.00 do 18.15

10.12.2012 – 6h od 15.00 do 19.45 przerwa po 2h dydaktycznych o 18.00 do 18.15

17.12.2012 – 6h od 15.00 do 19.45 przerwa po 2h dydaktycznych o 18.00 do 18.15 

07.01.2013 – 6h od 15.00 do 19.45 przerwa po 2h dydaktycznych o 18.00 do 18.15

14.01.2013 – 6h od 15.00 do 19.45 przerwa po 2h dydaktycznych o 18.00 do 18.15

21.01.2013 – 5h od 16.00 do 20.00 przerwa po 2h dydaktycznych o 17.30 do 17.45

28.01.2013 – 5h od 16.00 do 20.00 przerwa po 2h dydaktycznych o 17.30 do 17.45

Miejsce dostawy:  

Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, ul. Krakowska 13, 42-421 Włodowice.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; Ocena na podstawie oświadczenia.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania  zamówienia  lub  przedstawią  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia 

potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia;

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg załącznika Nr 4, załącznika 
Nr 5, w którym wykaże, iż spełnia następujące warunki:

W okresie  ostatnich  3  lat  przed  dniem wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  zrealizował  należycie,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych lub ciągłych również realizuje: 

 -  co najmniej  3  szkoleń blended learning dla  nauczycieli  o  podobnej  tematyce (z zakresu wykorzystania 

multimediów i Internetu w edukacji) przy uwzględnieniu następujących kryteriów łącznie:

- szkolenie stacjonarne: minimum 40 godzin

- szkolenie e-learning: minimum 40 godzin

- realizacja szkolenia e-learning na platformie Moodle

- dostarczenie materiałów szkoleniowych (podręczniki dla uczestników szkolenia i trenera, kurs e-

learning)

- Wykonawca poda w załączniku nr 2 ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców, oraz załączy 

dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje.

Dysponuje osobami  o  odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego przygotowania i  realizacji 

szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, iż:

Na potwierdzenie należy złożyć:  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z 

informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  i  doświadczenia  oraz informacji  o  podstawie  do  dysponowania  tymi 

osobami  oraz  CV  -  Potwierdzeniem  spełniania  warunku  będzie  przedstawienie  wykazu  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4.



Kadra dydaktyczna będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Na  potwierdzenie  Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – ocena wyłącznie na podstawie oświadczenia.

Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia.

Nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  na  podstawie  art.  24  ustawy z  dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i wykazów złożonych przez 

Wykonawcę

Ocena spełniania  w/w warunków zostanie  dokonana zgodnie  z  formułą „spełnia  -  nie spełnia”  w oparciu  o 

informacje  zawarte  w  dokumentach  wyszczególnionych  w  wykazie  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają 

dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zawartych  w 

niniejszej dokumentacji. 

Niespełnienie jakiegokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu

1. Oferta powinna zawierać żądane przez zamawiającego następujące dokumenty:

− formularz ofertowy  - załącznik nr 1,

− oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r – załącznik nr 2;

−oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

−  wykaz  wykonanych  usług  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  tj.  zrealizowanych  przynajmniej  3  szkoleń 

blended learning dla  nauczycieli  o podobnej  tematyce (z zakresu wykorzystania  multimediów i  Internetu w 

edukacji) przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- szkolenie stacjonarne: minimum 40 godzin

- szkolenie e-learning: minimum 40 godzin

- realizacja szkolenia e-learning na platformie Moodle

- dostarczenie materiałów szkoleniowych (podręczniki dla uczestników szkolenia i trenera, kurs e-

learning) - załącznik nr 4,

Wykonawca poda w załączniku nr 4 ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców, oraz załączy 

dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje.

−wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz CV 

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  kwalifikacje  (dyplomy,  świadectwa,  certyfikaty)  i  doświadczenie  – 

załącznik nr 5 

− pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  oświadczeń  i  dokumentów  składających  się  na  ofertę,  o ile 

pełnomocnictwo  to  nie  wynika  z  innych  dokumentów  dołączonych  do  oferty  -  pełnomocnictwo  należy 

przedstawić  w formie  oryginału,  podpisane  przez  Wykonawcę  lub  w formie  kserokopii  poświadczonej  za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 



− szczegółowy program szkolenia z uwzględnieniem treści szkolenia stacjonarnego i e-learning,

− wzór certyfikatu/zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

− materiały szkoleniowe: podręcznik dla nauczycieli.

Oferty na realizację niniejszego zadania należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 31.10.2012r.; do godziny 

10-00 na adres: GMINA WŁODOWICE ul. Krakowska 26  42 – 421 Włodowice z dopiskiem:  Oferta na przygotowanie i  

realizację specjalistycznego szkolenia blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego w ramach 

projektu 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „e-dukacj@ w Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach –  

kompetencje nauczycieli  do kształcenia multimedialnego” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia.

W razie wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotu zamówienia dodatkowych informacji udzieli Państwu Dyrektor 

Gimnazjum im. Władysława Kowala mgr Andrzej Jureczko,  szkola@gim.wlodowice.pl,  tel. 34.3153036

Z poważaniem: 

Jolanta Janoska

Dyrektor ZEASiP 

we Włodowicacvh

mailto:szkola@gim.wlodowice.pl


Załączniki:

− formularz ofertowy  - załącznik nr 1;

−oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r – załącznik nr 2;

−oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3;

−wykaz  wykonanych  usług  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  tj.  zrealizowanych  przynajmniej  3  szkoleń 

blended learning dla  nauczycieli  o podobnej  tematyce (z zakresu wykorzystania  multimediów i  Internetu w 

edukacji) przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- szkolenie stacjonarne: minimum 40 godzin

- szkolenie e-learning: minimum 40 godzin

- realizacja szkolenia e-learning na platformie Moodle

- dostarczenie materiałów szkoleniowych (podręczniki dla uczestników szkolenia i trenera, kurs e-

learning) ,

Wykonawca poda w załączniku nr 4 ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców, oraz załączy 

dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje – 

załącznik nr 4;

−wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie – załącznik nr 5;


