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Świdnik dn. 07.10.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie naboru nauczycieli matematyki,  języka angielskiego  
i doradców edukacyjno-zawodowych na potrzeby projektu pn.: „Kompetencje wysokich lotów” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku 
 ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik 
tel. 81 751 26 71, faks: 81 759 11 53 w. 24 
NIP 713 114 00 18 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Łukasz Stadnik, tel. 514-299-678, l_stadnik@o2.pl 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest nabór nauczycieli matematyki i języka angielskiego oraz 
doradców edukacyjno-zawodowych, w celu prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów 
Technikum nr 1 Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w 
Świdniku według poniższego opisu: 

Nr 
części Nazwa części Opis 

1. Część 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
(I grupa – 7 osób) 

· Zajęcia wyrównawcze z 
matematyki – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 2 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z zakresu: 
logicznego myślenia- 
rozwiązywanie testów i zadań 
otwartych zgodnie ze standardami 
egzaminacyjnymi; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie w 
pracy z młodzieżą. 
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2. Część 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
(II grupa – 7 osób) 

· Zajęcia wyrównawcze z 
matematyki – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 2 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z zakresu: 
logicznego myślenia- 
rozwiązywanie testów i zadań 
otwartych zgodnie ze standardami 
egzaminacyjnymi; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie w 
pracy z młodzieżą. 

3. Część 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
(III grupa – 6 osób) 

· Zajęcia wyrównawcze z 
matematyki – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 2 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z zakresu: 
logicznego myślenia- 
rozwiązywanie testów i zadań 
otwartych zgodnie ze standardami 
egzaminacyjnymi; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie w 
pracy z młodzieżą. 

4. Część 4. Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego (I grupa – 6 osób) 

· Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 4 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z naciskiem 
na słownictwo i tematykę 
zawodową zgodną z kierunkiem 
kształcenia uczniów, w 
szczególności: słownictwo 
branżowe, prezentacje, język 
spotkań biznesowych, 
korespondencja, autoprezentacja, 
sporządzanie informacji 
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prasowych; 
· Stopień zawodowy min. nauczyciel 

kontraktowy; 
· Udokumentowane doświadczenie 

w pracy z młodzieżą. 

5. Część 5. Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego (II grupa – 6 osób) 

· Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 4 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z naciskiem 
na słownictwo i tematykę 
zawodową zgodną z kierunkiem 
kształcenia uczniów, w 
szczególności: słownictwo 
branżowe, prezentacje, język 
spotkań biznesowych, 
korespondencja, autoprezentacja, 
sporządzanie informacji 
prasowych; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

6. Część 6. Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego (III grupa – 6 osób) 

· Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 4 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z naciskiem 
na słownictwo i tematykę 
zawodową zgodną z kierunkiem 
kształcenia uczniów, w 
szczególności: słownictwo 
branżowe, prezentacje, język 
spotkań biznesowych, 
korespondencja, autoprezentacja, 
sporządzanie informacji 
prasowych; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 
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7. Część 7. Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego (IV grupa – 6 osób) 

· Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 4 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z naciskiem 
na słownictwo i tematykę 
zawodową zgodną z kierunkiem 
kształcenia uczniów, w 
szczególności: słownictwo 
branżowe, prezentacje, język 
spotkań biznesowych, 
korespondencja, autoprezentacja, 
sporządzanie informacji 
prasowych; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

8. Część 8. Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego (V grupa – 6 osób) 

· Zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – 60 godzin 
lekcyjnych, w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 4 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematy zajęć wykraczające poza 
podstawę programową z naciskiem 
na słownictwo i tematykę 
zawodową zgodną z kierunkiem 
kształcenia uczniów, w 
szczególności: słownictwo 
branżowe, prezentacje, język 
spotkań biznesowych, 
korespondencja, autoprezentacja, 
sporządzanie informacji 
prasowych; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

9. Część 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 
warsztaty aktywizujące (I grupa – 10 osób) 

· Warsztaty aktywizujące – 50 
godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 3 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematyka: decyzje dotyczące 
zawodu i kształcenia, 
zainteresowania i uzdolnienia- 
wpływ na decyzje zawodowe, 
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określenie słabych i mocnych stron, 
rynek pracy w regionie, kraju i UE, 
dokumenty aplikacyjne; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

10. Część 10. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
– warsztaty aktywizujące (II grupa – 10 osób) 

· Warsztaty aktywizujące – 50 
godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 3 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematyka: decyzje dotyczące 
zawodu i kształcenia, 
zainteresowania i uzdolnienia- 
wpływ na decyzje zawodowe, 
określenie słabych i mocnych stron, 
rynek pracy w regionie, kraju i UE, 
dokumenty aplikacyjne; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

11. 
Część 11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
– warsztaty aktywizujące (III grupa – 10 

osób) 

· Warsztaty aktywizujące – 50 
godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 3 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematyka: decyzje dotyczące 
zawodu i kształcenia, 
zainteresowania i uzdolnienia- 
wpływ na decyzje zawodowe, 
określenie słabych i mocnych stron, 
rynek pracy w regionie, kraju i UE, 
dokumenty aplikacyjne; 

· Stopień zawodowy min. nauczyciel 
kontraktowy; 

· Udokumentowane doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. 

12. 
Część 12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
– warsztaty aktywizujące (IV grupa – 10 

osób) 

· Warsztaty aktywizujące – 50 
godzin lekcyjnych w okresie od 
października 2013 r. do czerwca 
2014 r., w cyklu 3 godziny lekcji w 
tygodniu; 

· Tematyka: decyzje dotyczące 
zawodu i kształcenia, 
zainteresowania i uzdolnienia- 
wpływ na decyzje zawodowe, 
określenie słabych i mocnych stron, 
rynek pracy w regionie, kraju i UE, 
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dokumenty aplikacyjne; 
· Stopień zawodowy min. nauczyciel 

kontraktowy; 
· Udokumentowane doświadczenie 

w pracy z młodzieżą. 
 
2.2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. 
 
2.3. Odbiorcami powyższych szkoleń są uczniowie Technikum nr 1 wchodzącego w skład 
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, 
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik, zamieszkujący na obszarze województwa lubelskiego w 
rozumieniu przepisów K.C. 
 
2.4. Szkolenia realizowane będą w salach dydaktycznych PCEZ w Świdniku, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 
 
2.5. Do obowiązków nauczycieli/doradców będzie należało prowadzenie dokumentacji 
szkoleniowej. 
 
2.6. Przedmiot zamówienia wg CPV: 
80580000-3 - Oferowanie kursów językowych 
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego 
 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT I  FORMULARZ OFERTOWY 
 
3.1. Oferty należy składać drogą e-mailową, pocztą lub osobiście w terminie do 21.10.2013 r. 

do godz. 15.00 
 

3.2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

L. p. Kryteria oceny Wagi punktowe 

1. 

Stopień zawodowy nauczyciela/doradcy: 
 
 

· stażysta 
· kontraktowy 
· mianowany 
· dyplomowany 

P1 – liczba punktów w ramach kryterium 1 
(max. 30 pkt.) 
 

· dyskwalifikacja oferty 
· 10 pkt. 
· 20 pkt. 
· 30 pkt. 

2. 

Cena brutto za realizację usługi w danej 
części zamówienia: 
 

P2 – liczba punktów w ramach kryterium 2 
(max. 70 pkt.) 
 
Sposób obliczania punktów: 
 
P2 = (C ON / C OB ) x 70 pkt. 
gdzie 
C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert 
C OB - cena oferty badanej  

SUMA (P1+P2)  
 

4.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z opisem zamówienia oraz spełniająca 
ww. kryteria i uzyskująca najwyższą sumę punktów z oceny tych kryteriów. 

 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób 
nieznaczny przekracza kwotę, którą dysponuje Zamawiający na sfinansowanie 
planowanego zamówienia. 

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
5.1.  Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 30.06.2014 r. 

 
 
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 

6.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  
w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  
w tym dokumencie. 
 

6.2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
 
6.3.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wszystkie koszty 

związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie w przygotowanej 
ofercie.  
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6.4.  Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie prac 
nad przedmiotem zamówienia (w szczególności Zamawiający nie może zostać obciążony 
dodatkowymi kosztami związanymi z przejazdem, zakwaterowaniem, itp. Wykonawcy 
lub jego pracowników). 

 
7. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
 

7.1. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę o wyniku 
postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o 
terminie i miejscu spotkania w celu ustalenia szczegółów dalszej współpracy oraz 
określenia szczegółowych zapisów umowy. 
 

7.2. Zamawiający przewiduje możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić 
przed upływem terminu składania ofert. 

 


