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PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA SIECI PN. 
„DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI” 

w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu 
śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”,  

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty,  
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie 
ul. Marciniaka 2 
63-100 Śrem 
tel. 61/ 28 34 864 
e-mail: pokl.3.5.srem@gmail.com 
 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora  sieci pn. „Dyrektorzy szkół i przedszkoli” w ramach 
realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie 
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”.  
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie śremskim 
poprzez stworzenie w okresie od VIII 2013r. do VII 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem 29 szkół i 9 przedszkoli 
w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 
Jednym z działao podjętych w ramach ww. projektu jest stworzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. W ramach 
sieci będą organizowane spotkania, podczas których powstanie plan pracy w ramach sieci. Celem sieci współpracy  
i samokształcenia jest wzajemna wymiana doświadczeo, podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności 
dydaktycznych związanych z tematyką sieci. 
Do obowiązków koordynatora sieci należy: 

- przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez 
uczestników, 

- organizowanie spotkao (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin 
– w ramach zaplanowanych działao), 

- bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz forum wymiany doświadczeo dla uczestników (praca 
na platformie), 

-  zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących 
się  
z tematyka sieci, 

- przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy sieci, 
- promowanie działao sieci. 
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Koordynator sieci będzie miał pod opieką ok. 15-25 nauczycieli/ nauczycielek z różnych szkół/ przedszkoli, którzy  
w zorganizowany sposób będą ze sobą współpracowad, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się 
doświadczeniami.  
Koordynatorzy sieci podlegad będą koordynatorowi projektu. 
 
Realizacja: od października 2013r. do czerwca 2014r. i od października 2014r. do czerwca 2015r.; 4 spotkania w roku 
szkolnym, w odstępach ok. 3 miesięcy (1 spotkanie 2-godzinne); sied trwa dwa lata; 
Czas pracy: nienormowany, 46 godzin na cały okres  
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 

 
 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

 
Oferenci muszą spełniad następujące warunki: 

- wykształcenie wyższe II stopnia 
- ukooczone kursy/ szklenia/ studia podyplomowe odpowiadające zakresowi tematycznemu pracy przedmiotowej 

sieci, 
- doświadczenie w prowadzeniu różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działao realizowanych  

w szkołach i skierowanych dla nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad 
pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo, itp.), 

- umiejętnośd obsługi komputera, 
- zaangażowanie i dyspozycyjnośd. 

 
Mile widziane doświadczenie w moderowaniu kursów i szkoleo prowadzonych z wykorzystaniem metod e-learningu. 
 
 
 
 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

 
Od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2015r. 
 
 
 
 

SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA: 
 

 
1. Podana w ofercie kwota wynagrodzenia musi uwzględniad wszystkie wymagania Zamawiającego określone  

w niniejszym zapytaniu oraz obejmowad wszelkie koszty (m.in. koszty połączeo teleinformatycznych: telefon, Internet; 
koszty delegacji, ipt.), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
usługi. 

2. Oferta winna uwzględniad cenę brutto jednej godziny pracy oraz całkowite wynagrodzenie brutto za wykonaną 
usługę. 

3. Kwota zawarta w ofercie musi byd określona jednoznacznie i jest kwotą ostateczną i stałą. 
4. W sytuacji gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna, wobec której Zamawiający 

będzie miał obowiązek ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy), wynagrodzenie 
należne Wykonawcy zostanie określone poprzez pomniejszenie kwoty wskazanej w formularzu oferty o kwotę składek 
finansowanych i opłacanych przez płatnika składek. 
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5. W sytuacji gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna wobec której Zamawiający nie 

będzie miał obowiązku ubezpieczenia społecznego (składki społeczne i składki na Fundusz Pracy) wynagrodzenie 
należne Wykonawcy nie będzie ulegało pomniejszeniu o kwotę składek finansowych i opłacanych przez płatnika 
składek. 

6. Osoby wymienione w punkcie 4 i 5 zobowiązane będą przed podpisaniem umowy do złożenia stosownego 
oświadczenia. 

7. W przypadku osób wymienionych w punkcie 4 i 5 Zamawiający naliczy i odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy 
od wypłacanego wynagrodzenia. 

8. W przypadku gdy Wykonawcą ubiegającym się o wykonanie usługi będzie osoba fizyczna prowadząca działalnośd 
gospodarczą cena musi uwzględniad stawkę podatku VAT i zostanie potraktowana jako cena brutto. 

 
 
 

KRYTERIA WYBORU OFERT: 
 

 
100%  cena brutto za wykonanie zlecenia (cena = kwota wynagrodzenia za wykonaną usługę) 
 
W przypadku złożenia ofert z takim samym najniższym wynagrodzeniem, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty 
zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. 
Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi 
oferentami pisemne negocjacje. 

 
 
 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

 
 
1. Ofertę cenową należy przygotowad na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1. 
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent dołączy do oferty CV wraz z oświadczeniem 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych. 

3. Ofertę należy przesład drogą pocztową na adres Biura Projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie,  
ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem, lub złożyd osobiście, do dnia 21.10.2013r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu 
dokumentów do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie z dopiskiem KOORDYNATOR 
SIECI „DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ I 
PRZEDSZKOLI Z TERENU POWIATU ŚREMSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.10.2013R. 

 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 

 
1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych – wartośd zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówieo publicznych, Dz. U.  
z 2013r. poz. 907) 

2. Tryb postępowania: rozeznanie cenowe na wykonanie usługi o wartości poniżej 14.000 euro. Postępowanie 
prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. 

3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego 
poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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OSOBA DO KONTAKTU: 
 

 
Natalia Walczak 
specjalista ds. administracyjnych 
tel. 660-446-523 
e-mail: pokl.3.5.srem@gmail.com 
 

           
 
       Dyrektor 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
                Aleksandra Ruducha 

 


