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Łódź, 10.09.2020 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE  
 
W związku z realizacją projektu „Twoja przyszłość z Tischnerówką” RPLD11.01.04-10-0016/17-00, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w XXIII LO z 
siedzibą przy al. Piłsudskiego 159, 92-301 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe 
w projekcie. 
 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto Łódź, gdzie odbiorcą usługi jest XXIII LO w Łodzi, al. Piłsudskiego 159, 92-301. 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.)  dla zamówień i konkursów, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest 
w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku określonej w wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA:  

Zapytanie ofertowe wysłane drogą mailową. 

4. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – usługi szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek (uczestników 
projektu) XXIII LO w Łodzi.  

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

Zamówienie zostało podzielone na 5 części 
 
SZKOLENIA  DLA NAUCZYCIELI 
Opłaty zawierają: koszt szkolenia, podróży trenera, jego ewentualnego noclegu oraz materiałów 
szkoleniowych i pomocniczych, list obecności, ankiet oraz zaświadczeń dla uczestników. Materiały 
muszą być opatrzone informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Część 1 
Tytuł szkolenia: Coaching, mentoring, tutoring – nowe umiejętności nauczyciela. 
Zakres merytoryczny:  
1. Wstęp do tutoringu jako metody edukacji spersonalizowanej 

 Siła relacji w edukacji 

 Potrzeba relacji w edukacji 

 Trzy podstawy tutorskie: bycie ekspertem, umiejętności miękkie, rozmowa o wartościach. 
2. Przykłady dobrych praktyk tutorskich. 
3. Cykl Kolba na przykładzie „bezpieczeństwa”. 

 Omówienie metodologii 

 Przepracowanie przykładowego cyklu 

 Waga poczucia bezpieczeństwa w relacji edukacyjnej 
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4. Elementy psychologii pozytywnej 

 Nowe zastosowanie psychologii wg Martina Seligmana 

 Przykłady pozytywnych interwencji 
5. Tutoring jako narzędzie rozwijania talentów 

 3 składniki talentów wg Josepha Renzulliego 

 Nastawienie na rozwój wg Carol Dweck 

 Narzędzie diagnozujące talenty 
6. Modułowy przegląd procesu wdrożenia i procesu tutorskiego. 
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 
Liczba uczestników: 20 osób. 
Minimalne wymagania wobec prowadzącego: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 100 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie tutoringu, coachingu, mentoringu. 
Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2020 r. 
 

Część 2 
Tytuł szkolenia: Neurodydaktyka. 
Zakres merytoryczny:  
Szkolenie ma za zadanie wypracowanie możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie 
nowych metod nauczania, przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia. Cele szczegółowe 
warsztatów to uzyskanie nowych umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem elementów 
neuropedagogiki. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu teoretycznego i 
praktycznego wykorzystania neurodydaktyki w procesie nauczania.  
1. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu. 
2. Proces rozwoju ucznia. 
3. Stres. 
4. Motywacja. 
5. Style uczenia się. 
6. Lekcje w terenie. 
7. Marzenia są ważne. Nie niszczyć marzeń. 
8. Uwaga. 
9. Rola peptydów – endorfiny, odżywianie. 
10. Cyfrowi tubylcy. 
11. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne dla mózgu. 
12. Co wspiera  proces uczenia się. 
13. Nauczanie przyjazne dla mózgu – dobre praktyki z innych krajów. 
14. Rozbudzanie ciekawości. 
15. Aktywność fizyczna. 
16. Urozmaicenie metod. 
17. Kinezjologia edukacyjna. 
18. Warsztaty umiejętności wychowawczych. 
Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników: 15 osoby. 

Minimalne wymagania wobec prowadzącego: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 100 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie neurodydaktyki. 

Termin realizacji: październik-grudzień 2020 r. 
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Część 3 
Tytuł szkolenia: Zagrożenia w Internecie, cyberprzemoc i uzależnienia od nowoczesnych technologii 
Zakres merytoryczny:  
Szkolenie ma na celu zapoznać nauczycieli z najnowszymi wynikami badań dotyczących Podniesienie 
wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu teoretycznego i praktycznego wykorzystania 
neurodydaktyki w procesie nauczania.  

 Specyfika Pokolenia Y i Z a korzystanie z technologii 

 Przemoc i agresja – definicje, rodzaje, specyfika 

 Internet i media społecznościowe – perspektywa nastolatka i dorosłego 

 Agresja elektroniczna – wyniki badań 

 Czynniki sprzyjające występowaniu agresji elektronicznej 

 Specyfika agresji elektronicznej w perspektywie dziecka a dorosłego 

 Paradygmat ryzyka a paradygmat szans a Internet 

 Procedury postępowania w szkole w związku z zagrożeniami w Internecie 

 Efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych a zagrożenia w Internecie 

 Rola nauczyciela a nowoczesne technologie. 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników: 20 osób. 

Minimalne wymagania wobec prowadzącego: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 100 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie cyberprzemocy oraz zagrożeń w Internecie. 

Termin realizacji: październik-grudzień 2020 r. 

 
Część 4 
Tytuł szkolenia: Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 
Zakres merytoryczny:  
Szkolenie o charakterze praktycznym, podczas którego uczestnicy poznają najważniejsze kwestie 
związane z kreowaniem wizerunku i promocji placówki. Podczas szkolenia będą zaprezentowane 
praktyczne przykłady związane z PR, kreowaniem wizerunku i promocji placówki oraz wypracowania 
pomysłów i strategii promocyjnej placówek. Usystematyzowanie wiedzy na temat kreowania 
wizerunku i promocji placówki. 

 Usystematyzowanie wiedzy o czynnikach wpływających na wizerunek placówki. 

 Ukazanie związków pomiędzy koncepcją pracy szkoły a jej wizerunkiem i promocją. 

 Prezentacja, w jaki sposób można promować działalność placówki edukacyjnej. 

 Delegowanie zadań związanych z promocją szkoły. 

 Działalność szkoły – usługi edukacyjne. 

 Czynniki wpływające na wizerunek szkoły. 

 Przykłady działań promocyjnych. 

 Diagnoza i analiza sytuacji, a wizerunek szkoły. 

 CO wpływa na PR placówki. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne. 

Liczba uczestników: 20 osób. 

Minimalne wymagania wobec prowadzącego: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 100 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie cyberprzemocy oraz zagrożeń w Internecie. 
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Termin realizacji: październik-grudzień 2020 r. 

Część 5 
Tytuł szkolenia: Narzędzia TIK w pracy nauczyciela. 
Zakres merytoryczny:  
Szkolenie ma na celu przygotować nauczycieli do wykorzystywania narzędzi i aplikacji TIK w procesie 
dydaktycznym. 

 Tablica interaktywna – zastosowanie w obsłudze pakietu Office365. 

 OneDrive - technologia wykorzystania chmury w pracy nauczyciela. 

 Obsługa programów (Word, Excel, PowerPoint) z pakietu Office 365 zorientowana na 
przechowywanie i współdzielenie dokumentów w usłudze OneDrive. 

 Obsługa: Microsoft One Note z funkcją Class notebook. 

 Obsługa poczty elektronicznej: Outlook. 

 Tworzenie multimediów. Wykorzystywanie materiałów multimedialnych w pakiecie Office 
365. 

Czas trwania: 40 godziny dydaktyczne (min. 20 godzin bezpośrednio w szkole). 

Liczba uczestników: 20 osób. 

Minimalne wymagania wobec prowadzącego: wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 100 
przeprowadzonych godzin szkoleniowych w zakresie wykorzystywania TIK w pracy nauczyciela. 

Termin realizacji: październik-grudzień 2020 r. 

 

WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. przeprowadzenia szkoleń zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem przez 
Zamawiającego. 
2. przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów projektu, 
3. prowadzenie listy obecności uczestników szkoleń, 
4. zapewnienia doświadczonych trenerów na każdy rodzaj szkolenia, odpowiedzialnych  
za przeprowadzenie szkoleń pod względem merytorycznym, 
5. umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania szkolenia 
6. Każdy uczestnik/czka szkolenia musi mieć opracowane i załączone do udzielonego wsparcia 
opisy/wyniki według wzoru poniżej: 

 Zakres - uczestnicy/czki projektu odbędą szkolenia w zakresie wskazanym  
w zapytaniu. 

 Wzorzec - zakładane efekty uczenia się będą zgodne z Krajowymi standardami 
kompetencji lub modułowymi programami kształcenia. 

 Ocena - po zakończeniu dla wszystkich uczestników projektu przewidziano egzamin 
weryfikujący nabyte kompetencje. Warunkiem przystąpienia będzie udział w min. 80% 
zajęciach. 

 Porównanie - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie testów pre i post, 
przygotowania raportu z wynikami oraz do wydania zaświadczenia lub certyfikatu. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą 
brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do 
niniejszego zapytania, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja szkoleniowców/trenerów na etapie podpisywania 
umowy); 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych przy 

realizacji projektu pn. „Twoja przyszłość z Tischnerówką”; 
e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyraża  zgodę 

na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu 
jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu pn. „Akademia młodych 
naukowców”; 

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są cenami 
stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym; 
i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że jeden wykonawca 
może złożyć ofertę na całość lub na dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia. 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
1. Termin wykonania zamówienia:  
- szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek: wrzesień 2020 r. –  grudzień 2020 r.(dokładne terminy szkoleń 
zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom w trakcie realizacji zamówienia),  
2. Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 
3. Miejscem realizacji szkoleń będzie sala udostępniona przez Zamawiającego. 
 
7.  KRYTERIA OCENY OFERTY  
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryterium: 
1. Kryterium 100 % cena. 
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8. Pozostałe informacje: 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych 
na zamówienie. 
2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość 
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą. 
3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 30 dni po złożeniu 
wszystkich dokumentów do rozliczenia szkolenia. Zamawiający informuje, że termin płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków 
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył 
w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom. 
4. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie  
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian  
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
b. ostatecznej ilości uczestników. 
5. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
realizacji szkoleń w trybie on-line. 
 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie 
informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest XXIII LO z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 159, 

92-301, Łódź reprezentowana przez Dyrektor Barbarę Makowską. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w XXIII LO pod adresem e-mail: 

j.metrycki@inspektor-rodo.com.pl 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego.  
4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia. 
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym   

do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom 
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, 
ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy 
 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 
217 ze zm.).  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;  
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia.  
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8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych.  

9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) 
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2) do niniejszego ogłoszenia należy składać 
osobiście w  siedzibie  Zamawiającego w sekretariacie, przesłać pocztą tradycyjną na adres: XXIII LO al. 
Piłsudskiego 159, 92-301 Łódź, lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@lo23.elodz.edu.pl 
z oznaczeniem: Oferta na usługi szkoleniowe. 

 
1) Termin składania ofert upływa 18.09.2020 r. 
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
3) Termin związania ofertą 30 dni. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  
 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 

Barbara Makowska 
 
Dyrektor Szkoły 
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