
 
 

 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

z dnia 7.03.2017 

 

Fundacja STIWEK zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania 

ofertowego 

 

1. Zamawiający 

ZAMAWIAJĄCY 

nazwa i adres Fundacja STIWEK ul. Marszałkowska 18 lok. 8 00-

590 Warszawa 

NIP 113-28-28- 699 

osoba do kontaktu Piotr Szabłowski 

telefon 533-313-860 

e-mail piotr.szablowski@stiwek.org.pl 

 

2. Zapytanie ofertowe 

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania 

rynku jest dostępne na stronie internetowej 

www.stiwek.org.pl 

Charakter prawny zapytania Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania 

rynku w  oparciu o Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020  

Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

usługi polegającej na koordynowaniu sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

następujących  szkół : Liceum im. Mikołaja 

Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum 

Ogólnokształcącego nr 2 w Ostrowi 

Mazowieckiej, Technikum nr 2 w Ostrowi 

Mazowieckiej oraz Technikum w Małkini 

Górnej.  

Okres realizacji usługi to 01.04.2017-

31.12.2018 

Do zadań koordynatora będzie należało: 

1.Organizacja sieci współpracy    

- sieć obejmie zespół stały (dyrektorzy szkół), 

zespoły tematyczne na dany rok szkolny; 

zespoły interwencyjne (w razie potrzeb).  

2. Przeprowadzenie szkoleń, spotkań 



 
 

 

zespołów tematycznych, udział w Radach 

Pedagogicznych, Efektem usługi będzie na 

koniec projektu tj. 31.12.2018 roku będzie 

opracowanie  programu wspomagania dla 

każdej szkoły  dotyczącego rozwijania 

kompetencji kluczowych. uwzględniający 

efekty projektu i potrzeby każdej ze szkół.  

Łącznie 3 programy wspomagania 

zawierające:  

a) ewaluację procesu wspomagania 

szkół zrealizowaną w projekcie  (na 

podstawie diagnozy zrealizowanej w 

10.2015 przez Partnerstwo,  

b) wyników monitorowania nabycia 

kompetencji kluczowych przez 

uczniów w ramach projektu; 

c) diagnozę obszarów problemowych; 

d) program doskonalenia nauczycieli 

zgodnie z potrzebami danej szkoły; 

e) narzędzia monitorowania i oceny 

procesu wspomagania. 

I. Działania  

a) Spotkania dla dyrektorów 

szkół dotyczące celów, zasad 

działania sieci   

b) Spotkania dla rad 

pedagogicznych szkół  

c) Utworzenie międzyszkolnego 

zespołu ds. .powołania sieci 

(po 4 nauczycieli z każdej ze 

szkół) i opracowanie zasad 

działania sieci)  

d) Spotkania zespołu stałego 

e) Utworzenie 3 zespołów 

tematycznych. Planowane 

zespoły to: nauczyciele  

przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, wychowawcy 

klas (zespół ds. .kompetencji 

społecznych; zespół ds. 

przedsiębiorczości  

f) Spotkania 3 zespołów 

tematycznych  

g) Spotkania doskonalące dla 

Zespołu stałego (wybór 

tematów na podstawie 



 
 

 

doświadczeń 

dotychczasowych działań)  

h) Spotkania doskonalące dla rad 

pedagogicznych wszystkich 

szkół   

Przewidywany czas pracy koordynatora to 

min. 30 godzin w miesiącu w okresie od 

1.04.2017 do 31.12.2018  

Minimalne wymagania koordynatora sieci: 

 

a) wykształcenie wyższe  

b)  minimum 5 letnie doświadczenie w 

pracy w szkole,  

c) doświadczenie w moderowaniu 

spotkań z różnymi podmiotami i 

organizacjami (minimum 2 

organizację)  

 

Forma składania ofert : 

Oferty należy składać na formularzy, który 

stanowi załącznik nr 1  

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają 

Państwo pod numerem telefonu 533 313 860; 

mail: piotr.szablowski@stiwek.org.pl 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

a) Oferty należy składać w siedzibie 

Biura Projektów Fundacji w 

Warszawie, przy ul. Kickiego 1 lok. 

50, 04-373 Warszawa, pocztą 

(decyduje data wpływu) lub 

osobiście w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Rozeznanie rynku - 

"Uczniowie powiatu ostrowskiego 

rozwijają swoje umiejętności"” lub 

pocztą elektroniczną na adres 

piotr.szablowski@stiwek.org.pl z 

dopiskiem w tytule: "Uczniowie 

powiatu ostrowskiego rozwijają 

swoje umiejętności". 

b) Oferty należy składać do dnia 

13.03.2017 r. do godziny 15. 

 



 
 

 

− Zapytanie nie ma na celu wyłonienie 

wykonawcy a jedynie porównanie stawek 

rynkowych za usługę 

− Fundacja STIWEK ponadto zastrzega 

sobie prawo do odwołania zapytania, 

zamknięcia zapytania, do unieważnienia 

postępowania bez podawania przyczyn. Z 

tego tytułu nie przysługują Oferentom 

żadne roszczenia wobec Fundacji STIWEK 

(oferenci zrzekają się wszelkich 

ewentualnych przysługujących im 

roszczeń).  

− Do upływu terminu składania ofert 

Fundacja STIWEK zastrzega sobie prawo 

zmiany treści niniejszego zapytania 

ofertowego. W przypadku zmiany treści 

zapytania podmioty, które odpowiedziały 

na zapytanie do dnia zmiany treści 

zapytania, otrzymają nową wersję 

zapytania wraz z wydłużonym okresem 

składania ofert.  

− Niniejsze zapytanie ofertowe nie 

zobowiązuje Fundacja STIWEK do 

żadnego określonego działania. 

− Ogłoszenie niniejszego zapytania 

ofertowego nie zobowiązuje Fundacja 

STIWEK do akceptacji oferty, w całości lub 

w części, bez względu na jej zawartość 

cenową i nie zobowiązuje do składania 

wyjaśnień czy powodów akceptacji lub 

odrzucenia ofert.  
 


