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Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego 

kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia 

wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz 

rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów” 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV:   

 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,  

 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 

 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne. 

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Wsparcie 

na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa  

w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród 

nauczycieli i uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  
 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 
(TIK) zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do 
nauczania przedmiotowego. 
  

3. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów kompetencji kluczowych i cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK.  
 

4. Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy): łączna liczba 
obejmuje 72 godziny dydaktyczne1 zajęć stacjonarnych, które należy zrealizować w terminie 
od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2019 r. Zajęcia mogą być realizowane 
w dowolne dni tygodnia.   

                                                           
1  Godzina dydaktyczna = 45 min. 



 
 

Gmina Kolbuszowa 
ul. Obrońców Pokoju 21 
36-100 Kolbuszowa  

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
ROZDZIAŁ III 

-  Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

2 
 

5. Wykonawca przeprowadzi dla każdej grupy, przed i na zakończenie szkolenia, test związany  
z tematyką szkoleń. Na zakończenie wsparcia zostanie przeprowadzona ocena uzyskanych 
efektów uczenia każdego uczestnika szkolenia. Wykonawca przeprowadzi porównanie 
nabytych kompetencji z założeniami i standardem wymagań określonym  w Rozdziale IV ust. 
1 lit. a) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

II. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ILOŚĆ GRUP I WYMIAR GODZINOWY 

SZKOLENIA:  

L.p. Nazwa i adres szkoły/placówki 

Ilość 
grup 
 (1 

grupa 
liczy  

10-30 
osób) 

Łączna liczba 
godzin dyd.  

(1 godz. 
dyd.=45 
minut),  

1 grupa=72 
godz. dyd, 

1 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej im. Henryka 
Sienkiewicza, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 

2 2 x 72 =144 

2 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej im. K. K. Baczyńskiego, 
36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 46 

2 2 x 72 =144 

3 
Szkoła Podstawowa w Bukowcu im. Polskich Noblistów,  
36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 37 

1 72 

4 
Szkoła Podstawowa w Domatkowie im. Marii Konopnickiej, 36-
100 Kolbuszowa, Domatków 198 

1 72 

5 
Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej im. Szarych Szeregów, 
36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna 348 

1 72 

6 
Szkoła Podstawowa w Kupnie im. Jana Pawła II,  
36-145 Widełka, Kupno 81  

1 72 

7 
Szkoła Podstawowa w Przedborzu im. Janka Zawiszy,  
36-100 Kolbuszowa, Przedbórz 153 

1 72 

8 
Szkoła Podstawowa w Weryni im. Kpt. Józefa Batorego,  
36-100 Kolbuszowa, Werynia 382 

1 72 

9 
Szkoła Podstawowa w Widełce im. Królowej Jadwigi,  
36-145 Widełka, Widełka 191   

1 72 

10 
Szkoła Podstawowa w Zarębkach im. Andrzeja Jadacha, 36-100 
Kolbuszowa, Zarębki 73  

1 72 

11 
Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,  
36-100 Kolbuszowa, ul. Wiejska 90  

1 72 

 Razem 13 936 

 

 Łączna ilość grup: 13. 
 Łączna ilość godzin: 936.  
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji zajęć na inne zlokalizowane 

na terenie Gminy Kolbuszowa. 

 

III. UCZESTNICY SZKOLENIA:  

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach objętych wsparciem z terenu Gminy Kolbuszowa  

– 266 osób. Zamawiający zastrzega zmniejszenie ilości uczestników. 

 

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ WYKONAWCA:  

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

a) szczegółowy program szkolenia:  
 program musi zawierać co najmniej: 

 nazwę i zakres szkolenia, 
 czas trwania i miejsce organizacji szkolenia, 
 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 
 cele szkolenia, 
 plan nauczania określający tematy zajęć z uwzględnieniem wskazania 

Wykonawcy co do minimalnego zakresu szkolenia oraz ich wymiar, podział  
na godziny teoretyczne i praktyczne, 

 wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 
 sposób sprawdzania efektów szkolenia; 

 program szkolenia obejmuje przeprowadzenie 936 h dydaktycznych, gdzie 1 godz. 
dyd.= 45 minut i musi składać się z poniższych modułów tematycznych: 

Moduł I:  

 Zapoznanie nauczycieli ze sprzętem zakupionym w ramach projektu, 
obsługą urządzeń cyfrowych, sprzętem informatycznym zakupionym do 
szkół w ramach wsparcia EFS oraz zapoznanie z możliwościami 
zastosowania sprzętu w nauczaniu -  16h, 

Moduł II:  

 Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy  
w oparciu o możliwości zakupionego sprzętu, przygotowanie scenariuszy 
lekcji z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK, włączanie w proces 
dydaktyczny narzędzi TIK jako elementu wspomagającego kształtowanie 
 i rozwój kompetencji kluczowych zgodnie z podstawą programową; - 
24h, 

Moduł III  

 Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów kompetencji cyfrowych w oparciu o możliwości zakupionego 
sprzętu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni  
i wynikających z tego tytułu zagrożeń, przygotowanie scenariuszy lekcji  
z wykorzystaniem możliwości pracowni TIK zgodnie z podstawą 
programową; - 32h. 

 
Szkolenie obejmować powinno: 
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- wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym,  

w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie 

oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych  

z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym, 

- nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, przygotowanie  

do pracy i obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym 

mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS, 

- edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających 

funkcje komputera, 

-   wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, 

- administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki 

oświatowej (komputerową i bezprzewodową); 

 standard wymagań (efekty uczenia się). Po zakończeniu szkolenia uczestnik: 
 świadomie wykorzystuje poznane metody związane z TIK w procesie 

dydaktycznym, 
 posiada wiedzę i potrafi zidentyfikować zagrożenia związane 

z cyberprzestrzenią, 
 potrafi podejmować skuteczne działania w zakresie ograniczenia 

i przeciwdziałania zagrożeniom, 
 potrafi w praktyce stosować przepisy ustawy „Prawo autorskie”, 
 legalnie korzysta z zasobów internetowych, 
 zna i stosuje zasady etykiety w sieci, 
 potrafi logować się do różnych sieci i właściwie je użytkować, 
 posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia architektury i działania sieci 

komputerowej, 
 potrafi efektywnie wykorzystywać pozyskany w projekcie sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. 
b) materiały szkoleniowe dla uczestników adekwatne do treści i tematyki szkolenia  

i niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu 
szczegółowym programem szkolenia; 

c) test przed i na zakończenie zajęć z zakresu związanego z programem szkolenia.  
 

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych do daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji opracowany szczegółowy program szkolenia. 

3. W terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
harmonogram ustalony oddzielnie dla każdej grupy zawierający daty i godziny uwzględnione  
w niniejszym OPZ,  materiały szkoleniowe oraz test. Materiały szkoleniowe dotyczące części 
dydaktycznej zostaną dostarczone uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej oraz 
papierowej. 
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4. Zajęcia w danej grupie rozpoczną się w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez 

Zamawiającego Wykonawcy listy osób wraz ze wskazaniem szkoły, w której mają odbywać się 

zajęcia. Wszelkie zmiany w harmonogramie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu kadry szkoleniowej na miejsce szkolenia. 

6. Wykonawca gwarantuje, że osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadają 

odpowiednie doświadczenie i wiedzę umożliwiającą profesjonalną realizacje treści programu 

szkolenia. 

7. W ramach realizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) merytorycznego opracowania i przekazania we własnym zakresie uczestnikom szkolenia 
materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szczegółowego programu szkolenia  
i adekwatnych do jego treści. Materiały szkoleniowe powinny być przekazywane uczestnikom 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów 
szkoleniowych należy potwierdzić listą potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych przez 
uczestników szkolenia. Wzór listy zostanie przygotowany przez Wykonawcę; 

b) zagwarantowania opracowania przez każdego uczestnika szkolenia produktu w postaci 
scenariusza/konspektu lekcji uwzględniającego wykorzystanie na lekcjach poznane metody  
i narzędzia TIK oraz zobowiązany jest do przekazania opracowanych i ocenionych pozytywnie 
produktów po zakończonym szkoleniu Zamawiającemu w formie elektronicznej. Jedna płyta 
na każdą grupę szkoleniową z ilością scenariuszy/konspektów lekcji uwzględniających 
wykorzystanie na lekcjach poznane metody i narzędzia TIK odpowiadającą ilości uczestników. 

c) przeprowadzenie w dniu rozpoczęcia i na zakończenie szkolenia testu z zakresu zagadnień 
związanych z programem szkolenia,  

d) sporządzenia i prowadzenia na bieżąco dokumentacji z przebiegu szkolenia.  
Na dokumentację z przebiegu szkolenia składa się m.in.: 

 szczegółowy program szkolenia;  
 dziennik zajęć zawierający m.in. plan realizacji szkolenia, listę uczestników, realizację 

zajęć dydaktycznych, wykaz uczestników, którzy ukończyli szkolenie, 
 listy potwierdzające obecność na zajęciach, 
 listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia,  
 testy rozwiązywane przez uczestników szkolenia; 
 protokoły z wynikami przeprowadzonych testów przed i na zakończenie zajęć 

(osobno dla każdej grupy) wraz z podaniem imienia i nazwiska osób, które je 
rozwiązały, 

 zestawienie pozytywnie ocenionych scenariuszy/konspektów lekcji wraz z podaniem 
imienia i nazwiska osób, które je przygotowały, 

 rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia, 
 listę potwierdzająca odbiór zaświadczeń ukończenia szkolenia, 
 dokumentacje fotograficzną z prowadzonego szkolenia (min. 10 zdjęć na grupę) 

na płycie CD lub DVD; 
 przygotowany i przekazany dokument o nazwie „Weryfikacja faktu nabycia 

kompetencji przez uczestników szkolenia” do 7 dni od zakończenia zajęć danej 
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grupy szkoleniowej, w który będzie dotyczył weryfikacji szkolenia oraz nabycia 
kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: 

 etap 1 – zakres. Wykonawca w ramach etapu 1. zdefiniuje grupę 
docelową szkolenia, która zostanie poddana ocenie, 

 etap 2 – wzorzec. Wykonawca w dokumencie wpisze standard wymagań 
tj. efekty uczenia się które osiągną uczestnicy w ramach realizacji 
szkolenia zdefiniowany przez Zamawiającego (zgodnie z opisem 
określonym w niniejszym OPZ), 

 etap 3 – ocena. Wykonawca przeprowadzi weryfikacje standardu 
wymagań tj. efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zakończeniu szkolenia, 

 etap 4 – porównanie. Wykonawca porówna po zakończeniu szkolenia 
wyniki uzyskane przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena)  
z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia 
się). 

Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek  
je uwzględnić; 

 przekazania Zamawiającemu zestawienia opracowanych i pozytywnie ocenionych 
scenariuszy/konspektów wraz podaniem imienia i nazwiska osób, które je 
przygotowały do 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia; 

 opracowania i przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiet ewaluacyjnych  
na zakończenie zajęć (Wykonawca dostarczy wzór ankiet ewaluacyjnych celem 
akceptacji przez Zamawiającego); 

e) sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom szkolenia imiennych zaświadczeń ukończenia 
szkolenia, zaś Zamawiającemu przekazania listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń przez 
uczestników oraz kopie zaświadczeń potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem. (Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na zaświadczeniach m.in. 
imienia i nazwiska uczestnika, nazwę szkolenia, ramowy program szkolenia, wymiar godzin, 
logotypy projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi EFS). Wzór zaświadczeń 
przygotowany  
przez Wykonawcę zostanie uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego; 

f) umieszczania obowiązujących logotypów zgodnie z podręcznikiem wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji na 
wszystkich materiałach związanych z realizacją w/w projektu. 

g) umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego wykonania zdjęć dla celów Promocji 
Projektu; 

h) umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia  w każdym czasie 
kontroli realizacji zajęć w tym w szczególności ich przebiegu, treści, wykorzystywanych 
materiałów, dokumentów, frekwencji uczestników oraz prowadzenia wizyt monitorujących;  

i) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o niezgłoszeniu się uczestników na zajęcia, 
przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz w innych sytuacjach które mają wpływ 
na ewentualne niezrealizowanie programu zajęć i umowy;  

j) zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy  
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, udostępnienia ich 
instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli oraz przekazania ich po 
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zakończeniu szkolenia do Biura Projektu (UM Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 
Kolbuszowa) 

k) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów opracowań  
i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie i uczestników w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych; 

l) przestrzeganie w ramach realizowanych szkoleń zasad równości szans kobiet i mężczyzn  
oraz niedyskryminacji zgodnie ze Standardami dostępności polityki spójności 2014-2020. 

m) Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW uczestników szkolenia; 
n) Wykonawca zapewnia poczęstunek podczas zajęć oraz napoje ciepłe i zimne. 

 


