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Projekt „Smyki na dobry Start” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

31.07.2019, Sząbruk 
Nr rozeznania: 3/SMYKI/R/2019 
Tytuł projektu „SMYKI na dobry start”  
RPWM.02.01.00-28-0014/18-00 
Realizator Projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI,  
Firma budowalna ARDOM Arkadiusz Śliz  

 
ROZEZNANIE CENOWE 

dotyczącego przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli   
w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 
 
Osoba uprawniona do kontaktów:   
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  
i proceduralnych: Anna Gorzkowska e-mail: kontakt@smyki.com.pl, tel: 609 308 613  
 
Opis przedmiotu:  
dotyczące realizacji szkoleń i warsztatów  dokształcających dla 2 nauczycieli w Przedszkolu Niepublicznym 
SMYKI,  w ramach poniższych zakresów Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną 
ilość zakresów zawartych w rozeznaniu (zakresy od 1 do 5). Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę na dany zakres.  
 
Zakres 1:  Szkolenie dla 2 nauczycieli za zakresu przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w 
wieku przedszkolnym, w ramach edukacji wczesnoszkolnej (min. czas trwania 4 h szkolenie)  
Zakres 2: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu aktywnych metod nauczania pojęć matematycznych w 
przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej (min. czas trwania 4 h szkolenie)  
Zakres 3: Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu dla 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (min. 
czas trwania 4 h warsztatów) 
Zakres 4: Szkolenie (w formie warsztatowej) dla 2 nauczycieli z zakresu rozwijania innowacyjności i 
kreatywności uczniów  (min. Czas trwania 16 godzin). 
Zakres 5: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu dziecięcego eksperymentowania (min. czas trwania 20 
godzin).  

 
Kod CPV:  80000000-4  
 
Szczegółowy opis przedmiotu:  
Przedmiotem rozeznania  jest  realizacja szkoleń i warsztatów dla 2 nauczycieli w Przedszkolu 
Niepublicznym SMYKI,  w ramach poniższych zakresów Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych na dowolną ilość zakresów zawartych w rozeznaniu (zakresy od 1 do 6).  
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany zakres.  
 
Zakres 1:  Szkolenie dla 2 nauczycieli za zakresu przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w 
wieku przedszkolnym, w ramach edukacji wczesnoszkolnej (min. czas trwania 4 h szkolenie)  
Minimalne wymagania dot. zagadnień zawartych w programie szkolenia: 
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 Wspomaganie umiejętności czytania i pisania 

 Doskonalenie umiejętności czytania i pisania 

 Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwoju słuchu fonemowego 

 Usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku i słuchu 

Zakres 2: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu aktywnych metod nauczania pojęć matematycznych w 

przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej (min. czas trwania 4 h szkolenie) 

Minimalne wymagania dot. zagadnień zawartych w programie szkolenia: 

 Doskonalenie umiejętności rozumienia pojęć matematycznych. 

 Doskonalenie  umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów i  zbierania informacji 
potrzebnych do ich rozwiązania. 

 Wykorzystywanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki. 
 

Zakres 3: Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu dla 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (min. 
czas trwania 4 h warsztatów) 
Minimalne wymagania dot. zagadnień zawartych w programie szkolenia: 

 Doskonalenie umiejętności manualnych. 

 Doskonalenie kreatywności. 

 Doskonalenie umiejętności  prowadzenie zajęć warsztatowych. 

Zakres 4: Szkolenie (w formie warsztatowej) dla 2 nauczycieli z zakresu rozwijania innowacyjności i 

kreatywności uczniów  (min. Czas trwania 16 godzin). 

Minimalne wymagania dot. zagadnień zawartych w programie szkolenia: 

 Trening twórczości dla nauczycieli. 

 Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem 
metod twórczego rozwiązywania problemów. 

 Twórcza aktywizacja ucznia. 
 

Zakres 5: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu dziecięcego eksperymentowania (min. czas trwania 20 
godzin).  
Minimalne wymagania dot. zagadnień zawartych w programie szkolenia: 

 Twórcza aktywizacja ucznia. 

 Stwarzanie dzieciom możliwości zaspakajania naturalnej potrzeby jaką jest odkrywanie  świata, tym 

samym wspieranie holistycznego rozwoju dziecka. 

 Nauczanie dzieci przyjemnych i bezpiecznych form zbierania nowych doznań.  

 Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. 
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 Kształtowanie umiejętności  organizowania swoich działań . 

 
Okres realizacją usługi:  czerwiec 2019 - maj 2020.  
  
Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:  
Doświadczenie w zakresie zbieżnym do zakresu rozeznania cenowego, min. 2 szkolenie zrealizowane dla 
nauczycieli przedszkolnych  w okresie ostatnich 24 miesięcy.  
 
Dodatkowe wymagania:  
Nie dotyczy  

 
Kryteria oceny ofert:  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc), 

 
Zawartość oferty:  
Kompletna oferta musi zawierać:  
- wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami  
- ewentualne pełnomocnictwo  
-referencje, opinie dot. Poprawnej realizacji szkoleń na które składania jest oferta.  
 
Termin i sposób składania ofert:  
Oferty należy złożyć do 15.08.2019 do godzin 16:00 w formie: 
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl  
- osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.  
 
 
 
 

 


