Numer ogłoszenia: 400020 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 394858 - 2013 data 30.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067
3522632, fax. 067 3522609.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Projekt Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski.
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost
motywacji do pracy u 200 nauczycieli (w tym 140 kobiet i 60 męŜczyzn) z terenów wiejskich i/lub
nauczycieli kształcenia zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub
złotowski. W ramach niniejszego postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń
specjalistycznych. Warsztaty (szkolenia) przeprowadzone zostaną w czterech blokach
(zadaniach) po 12-15 osób w kaŜdym. KaŜdy blok stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Do
obowiązków wykonawcy naleŜy: 1. Przygotowanie programu szkolenia. 2. Przygotowanie i
przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla
uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów. 4. Dostarczenie miesięcznej
karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich projektach NSRO, wg
wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Wstępne ustalenie terminów zajęć 6.
Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych
warsztatów. 7. Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji - karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje
zamawiający, a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników. 8.
Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na
zakończenie (wydruk zamawiający). Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia
przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Pile przy ul. PodchorąŜych 10. Zamawiający
zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oprócz laptopa oraz sale
szkoleniowe lub komputerowe w zaleŜności od potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć
jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz jaką salę Zamawiający winien
mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową). Osoby rozpoczynające szkolenie w
terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest
przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie juŜ przerobionego materiału. Zamawiający
zastrzega, Ŝe termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzaleŜniony jest od
otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie
naleŜne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki
tematyczne, zastrzega się moŜliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na
przesunięcie jego terminu realizacji. Zadanie nr 1 Warsztaty z zakresu pracy z uczniami
zagroŜonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie. Termin przeprowadzenia zajęć
październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania
niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD, a
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zagroŜenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym
społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni
szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia.
Grupa 12- lub 14-osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP). Zadanie nr 2 Warsztaty z zakresu
pracy z uczniami wybitnie zdolnymi. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r.
Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening
mądrości, rozpoznawanie potencjału uczniów zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem
zdolnym, doradztwo edukacyjno-zawodowe, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w
weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty
obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 3 Warsztaty z zakresu
wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) przez sztukę i
zabawę. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje
zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-,
muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty
odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin
lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób
zaleŜna od zgody WUP). Zadanie nr 4 Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli. Termin
przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi
tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych, blended
learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie e lekcji.
Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8
godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
W ogłoszeniu powinno być: Projekt Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski.
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost
motywacji do pracy u 200 nauczycieli (w tym 140 kobiet i 60 męŜczyzn) z terenów wiejskich i/lub
nauczycieli kształcenia zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub
złotowski. W ramach niniejszego postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń
specjalistycznych. Warsztaty (szkolenia) przeprowadzone zostaną w czterech blokach
(zadaniach) po 12-15 osób w kaŜdym. KaŜdy blok stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Do
obowiązków wykonawcy naleŜy: 1. Przygotowanie programu szkolenia. 2. Przygotowanie i
przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla
uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów. 4. Dostarczenie miesięcznej
karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich projektach NSRO, wg
wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Wstępne ustalenie terminów zajęć 6.
Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych
warsztatów. 7. Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji - karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje
zamawiający, a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników. 8.
Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na
zakończenie (wydruk zamawiający). Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia
przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Pile przy ul. PodchorąŜych 10. Zamawiający
zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oprócz laptopa oraz sale
szkoleniowe lub komputerowe w zaleŜności od potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć
jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz jaką salę Zamawiający winien
mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową). Osoby rozpoczynające szkolenie w
terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest
przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie juŜ przerobionego materiału. Zamawiający
zastrzega, Ŝe termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzaleŜniony jest od
otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej
(Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie
naleŜne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki
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tematyczne, zastrzega się moŜliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na
przesunięcie jego terminu realizacji. Zadanie nr 1 Warsztaty z zakresu pracy z uczniami
zagroŜonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie. Termin przeprowadzenia zajęć
październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania
niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD, a
zagroŜenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym
społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni
szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia.
Grupa 12- lub 14-osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP). Zadanie nr 2 Warsztaty z zakresu
pracy z uczniami wybitnie zdolnymi. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r.
Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening
mądrości, rozpoznawanie potencjału uczniów zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem
zdolnym, doradztwo edukacyjno-zawodowe, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w
weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty
obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 3 Warsztaty z zakresu
wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) przez sztukę i
zabawę. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje
zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-,
muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty
odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin
lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób
zaleŜna od zgody WUP). Zadanie nr 4 Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli. Termin
przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi
tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych, blended
learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie e lekcji.
Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8
godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
•
•
•

•
•

•

•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Zawodowa im. Stanisława
Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 108 Kancelaria ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: 09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Zawodowa im.
Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 108 Kancelaria
ogólna.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZ. 3.1).
W ogłoszeniu jest: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie
obejmuje zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-,
choreo-, muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne.
Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8
godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość
osób zaleŜna od zgody WUP)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r.
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę
zajęć teatro-, choreo-, muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy
pedagogiczne. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, kaŜdy
dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15osobowa (ilość osób zaleŜna od zgody WUP)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZ. 4.1).
W ogłoszeniu jest: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty
obejmują zagadnienia obsługi tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie
materiałów multimedialnych, blended learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy
pracy na platformie, budowanie e lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6
dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz
ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
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W ogłoszeniu powinno być: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r.
Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie
materiałów multimedialnych, blended learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy
pracy na platformie, budowanie e lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8
dni szkoleniowych, kaŜdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz
ćwiczenia. Grupa 12-osobowa.
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