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Ogłoszenie

Numer

2021-8207-56031

Id

56031

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.09.01.02-16-0004/20 - Kreatywna Opolszczyzna - program�twórczych metod�kształcenia w szkołach 
Aglomeracji� Opolskiej

Tytuł

„Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod 
kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej"

Warunki zmiany umowy

zgodnie z zapisami umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-25
1. zapytanie cenowe z załącznikami nr 1 i 2
2. wzór umowy
3. wzór umowy -przetwarzanie danych osobowych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-25

Data ostatniej zmiany

2021-06-25

Termin składania ofert

2021-07-12 12:00:00
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Głogowska 27
45-315 Opole
NIP: 7543125519

Osoby do kontaktu

Bogusława  Pater
tel.: 77 4047537
e-mail: zp@rzpwe.opolskie.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Warsztaty coachingowe dla uczniów klas 7-8 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów dla uczniów 
klas 7 i 8 szkół podstawowych  z prezentowania się na rynku pracy realizowanych w ramach projektu-

  nr RPOP.09.01.02-16-0004/20  pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia 
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w szkołach Aglomeracji Opolskiej”. współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej.
2.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a)�Tematyka: jak prezentować się przed pracodawcą, jak być kreatywnym, jak pracować w grupie. 
b)�Czas realizacji: Rok szkolny 2021/2022 oraz rok szkolny 2022/2023 (do grudnia 2022).
c)�Liczba uczestników: 165 grup 10 osobowych, łącznie 1650 uczniów szkół podstawowych.
d)�Liczba godzin: 2h na grupę, łącznie 330h
e)�Wykonawca zobowiązuje się do:
��Przeprowadzenia zajęć warsztatowych w szkołach wskazanych przez Zamawiającego;
��Przedstawienia na dwa tygodnie przed terminem realizacji zamówienia Zamawiającemu 
harmonogramu działań opracowanego w porozumieniu z dyrektorami szkół;
��Opracowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu warsztatów na dwa 
tygodnie przed ich rozpoczęciem;
��Opracowania i przekazania każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych (zaakceptowanych 
przez Zamawiającego);
��Dokumentowania wszystkich zajęć prowadzonych na terenie szkoły zdjęciami, filmikami;
��Prowadzenia dokumentacji projektowej związanej z realizacją zajęć: listy obecności, protokoły 
odbioru dzieła itp.;
��Wliczenia kosztów opracowania materiałów oraz dojazdu do miejsca realizacji zamówienia w 
całkowitą kalkulację kosztów. 
��Wskazania osoby do kontaktów z Zamawiającym - w tym telefon komórkowy i adres mailowy. 
Wykonawca ma obowiązek być w stałym kontakcie z Zamawiającym i odpowiadać na każde jego 
zapytanie/wątpliwości.  
f)�Zobowiązania Zamawiającego:
��Zamawiający przekaże Wykonawcy adresów szkół oraz kontaktów do osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie szkołą.
��Zamawiający zapłaci za zrealizowane warsztaty po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT, 
którą Wykonawca będzie miał prawo wystawić po zrealizowaniu szkoleń  w danym miesiącu oraz 
przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z realizacją szkoleń (nie później niż 
do 7 dnia każdego miesiąca). 
��Warunkiem rozpoczęcia usługi/realizacji kursu jest podpisanie przez Wykonawcę wraz z umową 
na realizację usługi – UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w treści 
przedstawionej przez Zamawiającego.  Naruszenie warunków umowy powierzenia danych jest 
rażącym naruszeniem warunków realizacji kursu i stanowi podstawę dla Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
1.�Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Rok szkolny 2021/2022 oraz rok szkolny 2022/2023 
(od września 2021r. do grudnia 2022r.) z wyłączeniem dni wolnych od nauki.



Wygenerowano: 2021-06-25 13:24 Strona 4 / 5

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej"

2.�Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: 
Szkoły Podstawowe biorące udział w projekcie: „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych 
metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” wymienione w treści zapytania cenowego
Uwaga:  w Bazie Konkurencyjności w punkcie ogłoszenia "Miejsce realizacji" z powodu braku 
technicznej możliwości wpisania "szkoły woj. opolskiego" wpisano "Opole". Wykaz szkół, w których 
Wykonawca ma zrealizować warsztaty jest zawarty w treści zapytania cenowego.

Kody CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

Opole

Gmina

Opole

Miejscowość

Opole

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
•�posiadają certyfikat z coachingu (Wykonawca dołącza do oferty kopię certyfikatu)

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy •�udokumentują przeprowadzenie, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 10 warsztatów 
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z czego 1 z zakresu doradztwa zawodowego i 2 polegających na pracy z dziećmi i młodzieżą-
  (Wykonawca wypełnia tabelę zawartą w formularzu ofertowym).

Dodatkowo wymagana i konieczna jest znajomość pracy z urządzeniami udostępniania, nagrania 
i utrwalania dźwięku i obrazu (Wykonawca oświadcza że zapoznał się z warunkami zamówienia i 
akceptuje warunki w nim zawarte podpisując ofertę).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-06-25 - data opublikowania

-> 2021-07-12 12:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


