
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 28-03-2017 

Nazwa zamawiającego 

GMINA CHOJNICE 

Numer ogłoszenia 

1022294 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

W związku z realizacją Projektu „Stawiamy na Edukację”, dalej Projekt, w 
ramach działania 3.2 Edukacja ogólna, poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji 
ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zwraca się z prośbą o 
przeprowadzenie szkoleń dla 100 Uczestników/czek projektu „Stawiamy na 
Edukację”, realizowanych w 11 szkołach na terenie gminy Chojnice. 
 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 100 
Uczestników/czek projektu „Stawiamy na Edukację”.  
 
Szkolenia będą realizowane dla 11 szkół  

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania, należy złożyć:  
• w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Learnetic S.A., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk lub/i 
• w formie elektronicznej, na adres e-mail: praca@learnetic.com 
W przypadku przesłania oferty pocztą/ kurierem decyduje data faktycznego 
doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 
 



Oferty należy składać do dnia 27.03.2017 do godz. 09:00, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2/2017”. 
W przypadku wysłania ofert na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, w 
temacie wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/2/2017”. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

praca@learnetic.com 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Paulina Rodziewicz-Nowak 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 100 
Uczestników/czek projektu „Stawiamy na Edukację”.  
Szkolenia będą realizowane dla 11 szkół – części zamówienia: 

Cel zamówienia 

Realizacja szkoleń w ramach Zadania 1, Podzadania 1.1 - Szkolenia dla 
nauczycieli: Metody i formy organizacyjne w kształtowaniu i rozwijaniu 
kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności - szkolenia 
oraz Zadania 2, Podzadania 2.1 Podniesienie kompetencji cyfrowych (TIK) 
oraz wykorzystanie narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK do nauczania 
przedmiotowego - szkolenia w ramach projektu pn. „Stawiamy na edukację” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla 100 
Uczestników/czek projektu „Stawiamy na Edukację”.  
Szkolenia będą realizowane dla 11 szkół: ZS CHARZYKOWY, ul. Szkolna 1, 89 - 
606 Charzykowy, SP KŁODAWA, Kłodawa 49, 89 - 632 Brusy, SP LICHNOWY, 
ul. Szkolna 15, 89 - 620 Chojnice; SP NIEŻYCHOWICE, ul. Nieżychowice 55, 89 - 
620 Chojnice; ZS NOWA CERKIEW, ul. Szkolna 11, 89 - 620 Chojnice; SP 
OGORZELNY, ul. Obkaska 3, 89 - 665 Ogorzeliny; SP OSTROWITE, ul. Szkolna 3, 
89 - 620 Chojnice; ZS PAWŁOWO, ul. Tucholska 16, 89 - 620 Chojnice; ZS 
SILNO, ul. Główna 39, 89 - 620 Chojnice, G SŁAWĘCIN, ul. Szkolna 11, 89 - 620 
Chojnice, ZS SWORNEGACIE, ul. Szkolna 11, 89 - 608 Swornegacie 
 
Zakres szkoleń dla każdej z 11 częśći jest następujący: 
A. Metoda odwróconej klasy - nauczanie wyprzedzające – 24 godziny 
szkoleniowe 



a) Zasady stosowania metody odwróconej klasy 
b) Odwrócona klasa a kształcenie wyprzedzające 
c) Łączenie zajęć tradycyjnych z zajęciami prowadzonymi metodą odwróconej 
klasy 
d) Wykorzystanie narzędzi online do projektowania zajęć metodą odwróconej 
klasy 
B. Włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego – 24 godziny 
szkoleniowe 
a) Dobór odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych  
b) Metody formy i techniki pracy z TIK na lekcji 
c) Projektowanie własnych zajęć z wykorzystaniem TIK 
d) Praca z tablicą interaktywną 
e) Ocena efektywności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji usługi szkoleniowej: kwiecień 2017 – czerwiec 2017 r. 

 


