
 

  

 

 

Węgrów, 8.11.2019 

         

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 

Powiat Węgrowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 

Węgrów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Organizacja szkoleń doskonalących dla 

nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku.   

Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 30.000 

euro (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli w 

ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół 

powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i 

przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).  

2. W/w usługa polegać będzie na organizacji następujących szkoleń doskonalących dla 

nauczycieli: 

a) Twórcze warsztaty w szkole 

- Cel szkolenia: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami kształtujących 

ich postawy/umiejętności ważne na rynku pracy; 

- Uczestnicy szkolenia: 2 grupy po 12 osób, łącznie 24 osoby: 

Grupa 1.: 12 nauczycieli z I LO 

Grupa 2.: 8 nauczycieli z II LO, 4 nauczycieli z MOW w Jaworku 

Liczba godzin zajęć: 12 godzin na grupę, łącznie 24 godziny (szkolenia popołudniowe lub 

weekendowe 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie (wchodzące w skład ZSP  w 

Węgrowie); 

- Termin szkolenia: do 20 grudnia 2019 r.; 

- Obowiązkowe zagadnienia: czym są kompetencje kluczowe i pożądane na rynku pracy 

umiejętności/postawy; jak kształtować w praktyce umiejętności kluczowe – gotowe 

scenariusze zajęć i ćwiczenia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem m.in. symulacji 



 

  

 

 

przedsiębiorstwa, design i project w szkolnej rzeczywistości, metody kształtowania 

kreatywności, jak uczyć skutecznego rozwiązywania problemów, TOC i teorie uczenia się, 

podstawowe sposoby ćwiczenia pamięci i szybkiego czytania, praca zespołowa i budowanie 

zgranych zespołów uczniowskich, innowacyjność. 

 

b) Kurs W odmęty eksperymentów 

- Cel szkolenia: przygotowanie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do 

prowadzenia zajęć z uczniami metodą eksperymentu; 

- Uczestnicy szkolenia: 2 grupy po 6 nauczycieli, łącznie 12 osób: 

Grupa 1.: 6 nauczycieli matematyki ze wszystkich trzech szkół 

Grupa 2.: 6 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze wszystkich trzech szkół. Liczba 

godzin zajęć: 16 godzin na grupę, łącznie 32 godziny (szkolenia popołudniowe lub 

weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: I LO w Węgrowie; 

- Termin szkolenia: do 20 grudnia 2019 r.; 

- Obowiązkowe zagadnienia: Obserwacja i eksperyment edukacyjny jako najważniejsze 

metody poznawania w edukacji przyrodniczej i matematycznej uczniów, czym jest hipoteza 

badawcza oraz jak prawidłowo przeprowadzić proces dowodowy; nauka przez zabawę – jak 

przekazać trudne treści w atrakcyjnej formie; jak sformułować problem i hipotezę badawczą?; 

planowanie, przygotowanie i przebieg eksperymentu; sposoby radzenia sobie z 

niepowodzeniem w przebiegu doświadczenia; rola ucznia i rola nauczyciela w przygotowaniu 

i przebiegu eksperymentu; zachowanie zasad BHP podczas wykonywania eksperymentu; 

wady i zalety pracy w grupach i pracy samodzielnej ucznia; umiejętności łączenia nauki z 

zabawą w procesie edukacji; eksperyment w praktyce – przykładowe eksperymenty z różnych 

dziedzin wg przedmiotów; przygotowanie eksperymentu i pokaz na kursie, analiza grupowa, 

wskazówki na przyszłość dla nauczyciela; podsumowanie kursu. 

 

c) Kurs Metody twórczej resocjalizacji 

- Cel szkolenia: przygotowanie pedagogów i wychowawców MOW w Jaworku do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami placówki; 

-    Uczestnicy szkolenia: 10 nauczycieli, łącznie 10 osób 

Liczba godzin zajęć: 8 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: MOW w Jaworku; 

-  Termin szkolenia: do 20 lutego 2020 r.; 

- Obowiązkowe zagadnienia: podstawy teoretyczne i metodyczne twórczej resocjalizacji; 

metody twórczej resocjalizacji w praktyce wychowawczej; teatr resocjalizacyjny - założenia, 

funkcje, metody pracy; sport jako metoda resocjalizacyjna – założenia, funkcje,  metody; 

metody wspomagające proces resocjalizacji. 



 

  

 

 

  

d) Kurs Trening zastępowania agresji 

- Cel szkolenia: przygotowanie pedagogów i wychowawców MOW w Jaworku do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami placówki; 

-    Uczestnicy szkolenia: 10 nauczycieli, łącznie 10 osób 

Liczba godzin zajęć: 8 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

-  Miejsce szkolenia: MOW w Jaworku; 

-  Termin szkolenia: do 20 grudnia 2019 r.; 

- Obowiązkowe zagadnienia: społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; 

osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań 

agresywnych i przemocowych; metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na 

konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo – behawioralnego; główne założenia 

Treningu Kontroli Agresji wg. Golsteina; trening Kontroli Agresji jako sposób pracy z 

dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne 

wzorce komunikacji; trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania 

umiejętności społecznych; trening kontroli złości; trening wnioskowania moralnego; zasady 

współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka; zapobieganie agresji jako zadanie 

interdyscyplinarne. 

 

e) Kurs Trening umiejętności społecznych 

- Cel szkolenia: przygotowanie pedagogów i wychowawców MOW w Jaworku do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami placówki; 

-    Uczestnicy szkolenia: 10 nauczycieli, łącznie 10 osób 

Liczba godzin zajęć: 8 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

- Miejsce szkolenia: MOW w Jaworku; 

-  Termin szkolenia: do 20 grudnia 2019 r.; 

- Obowiązkowe zagadnienia: podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i 

umiejętności społecznych (spostrzeganie i interpretacja, zachowania niewerbalne, zachowania 

werbalne, słuchanie, zadawanie pytań, konkretyzacja wypowiedzi, opiniowanie, wyrażanie 

uczuć, reakcje asertywne); przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności 

społecznych; zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć  grupowych rozwijających 

umiejętności społeczne osób z zaburzeniami w zachowaniu; grupa terapeutyczna TUS; 

tworzenie scenariuszy zajęć; ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności 

społeczne; profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań 

uczestników grupy; doskonalenie umiejętności społecznych. 

 

f) Kurs Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce 

wychowawczej 



 

  

 

 

- Cel szkolenia: przygotowanie pedagogów i wychowawców MOW w Jaworku do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami placówki; 

-   Uczestnicy szkolenia: 10 nauczycieli, łącznie 10 osób 

Liczba godzin zajęć: 8 godzin (szkolenia popołudniowe lub weekendowe); 

-   Miejsce szkolenia: MOW w Jaworku; 

-   Termin szkolenia: do 20 lutego 2020 r.; 

-  Obowiązkowe zagadnienia: czym jest dialog motywujący?; metodyka pracy dialogiem 

motywującym: a) procesy w pracy motywującej (angażowanie, ukierunkowanie, 

wywoływanie i planowanie), b) praca na różnych etapach zmiany zachowania 

(Transteoretyczny Model Zmiany – Prochaska i DiClemente): prekontemplacja (brak 

świadomości problemu), kontemplacja, przygotowanie, działanie, podtrzymanie, nawroty; 

podstawowy obszar pracy w dialogu: ambiwalencja – czym jest? jak ją identyfikować?  jak z 

nią pracować?; identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania; narzędzia i modele 

pracy metodą dialogu motywującego; zastosowanie dialogu motywującego w pracy nad 

zmianą w kontekście problemów takich jak: agresja, przemoc, nadużywanie, uzależnienia, 

współuzależnienia, zachowania przestępcze, trudności wychowawcze i szkolne.    

 

Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi obejmuje: organizacja 

szkoleń doskonalących, przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników 

szkoleń, przeprowadzenie testu końcowego, wystawienie certyfikatów 

potwierdzających podniesienie kompetencji przez uczestników szkoleń. 

3. Oferent może złożyć ofertę na jedno wybrane, kilka bądź wszystkie szkolenia 

doskonalące wymienione wyżej. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia odnośnie 

maksymalnej ilości zadań na które oferent może złożyć ofertę.  

4. Szkolenia powinny odbywać się we wskazanych szkołach na terenie Powiatu 

Węgrowskiego: 

I LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów 

ZSP im. J. Kochanowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów 

MOW w Jaworku, Jaworek 32,07-111 Wierzbno. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia 

oraz wyżywienia trenera/-ów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych 

zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  18 XI 2019 r. do 20 II 2020 r. 

 
 

 

 



 

  

 

 

3. Warunki udziału w postepowaniu:  

 

Zamawiający wymaga, aby Oferent dysponował zapleczem technicznym potrzebnym do 

realizacji usługi tj. rzutnik, laptop itp. 

 

4. Kryteria oceny ofert: cena 100% 

 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

2. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.   

4. Oferta, która uzyskała najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert zamawiający zastrzega sobie prawo 

do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz 

negocjacji warunków oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

niniejszego zamówienia bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku (załącznik nr 1), w języku polskim,              

w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

 

 Do oferty należy załączyć: 

 wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

 

6. Osoby do kontaktu:  

 w sprawach przedmiotu zamówienia – Małgorzata Janiuk tel. 25 792 44 24 

 w sprawach formalnoprawnych – Ewa Wielądek – tel. 25 792 44 24 

7. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę złożyć można w następujący sposób: 

  osobiście w sekretariacie I LO im. A. Mickiewicza w kopercie opatrzonej dopiskiem 

„Oferta na szkolenia”, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów, 

 



 

  

 

 

 

 

 

  


