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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
w ramach projektu "Młody kreatywny"  

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 

 
1. Zamawiający: 
 

Miasto Słupsk/Zespół Szkół Technicznych w Słupsku 
ul.  Karola Szymanowskiego 5 
76-200 Słupsk 
tel./ fax  59 8423492 
e-mail: kreatywny@drzewniak.slupsk.pl 
www.drzewniak.slupsk.pl 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące przeprowadzenie zajęć wg poniŜszego zestawienia: 

 

 

UWAGA! - w celu zapewnienia moŜliwości realizacji wszystkich części zamówienia kaŜdy z 
Wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na NIE WIĘCEJ NIś DWIE CZĘŚCI i TRZY GRUPY Z KAśDEJ 
CZĘŚCI. Oferty wykonawców złoŜone na więcej części lub na więcej grup zostaną odrzucone z 
uwagi na niezgodność ich treści z treścią zaproszenia do składania ofert. 

 

Przedmiotem zaproszenia jest świadczenie usług poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające i 
specjalistyczne oraz wdroŜenie nowych innowacyjnych form nauczania, w tym przeprowadzenie 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: 

 
Zajęcia będą odbywać się w oparciu o swój autorski program - adekwatnie do potrzeb i moŜliwości 
poznawczych kaŜdej grupy.  
Na zajęciach pogłębiających wiedzę, będą realizowane zadanie wykraczające poza program nauczania. 
Wszystkie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak: interaktywne 
programy komputerowe, zestawy audiowizualne (komputer lub laptop, rzutnik), a takŜe przy uŜyciu 
tradycyjnych pomocy dydaktycznych w formie: ćwiczeń, ksiąŜek, scenariuszy w przypadku zajęć z 
zakresu przedsiębiorczości itp. 80% wszystkich godzin w ramach tego zadania będzie prowadzonych 
przy uŜyciu technik aktywizujących takich jak: (m.in.: burza mózgów, gra symulacyjna, drzewo 
decyzyjne i inne).    
Przynajmniej 80% kaŜdych zajęć będzie przeznaczonych na wykorzystania wiedzy w praktyce oraz 
korzystanie ze zdobytych informacji (np. ćwiczenia, prace, doświadczenia). 
Zajęcia odbywać się będą w  grupach. 
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Część 1 Zajęcia z grafiki komputerowej 
5 grup zajęć z grafiki komputerowej (min. 8 osób w grupie); 
W ramach zajęć z grafiki komputerowej uczniowie będą tworzyć plakaty, ulotki, broszury, foldery, 
katalogi, banery, wizytówki, tworzenie i obróbka obrazów, tworzenie animacji i grafiki interaktywnej, 
zagadnienia grafiki 3D. W kaŜdej grupie zostanie przeprowadzonych 72 godziny lekcyjne 
 
Część 2 Tworzenie stron internetowych 
5 grup zajęć z tworzenia stron internetowych (min. 8 osób w grupie); 
W ramach zajęć z tworzenia stron internetowych uczniowie zapoznają się z zasadami projektowania i 
oprogramowania do tworzenia stron internetowych, edycji, języki programowania, projektowanie 
wyglądy graficznego, publikacji, pozycjonowanie, tworzenie animacji i ich automatyzacja, przyciski 
interaktywne, publikacja animacji. W kaŜdej grupie zostanie przeprowadzonych 72 godziny lekcyjne. 
 
Część 3 Zajęcia z przedsiębiorczości 
5 grup zajęć z przedsiębiorczości (min. 8 osób w grupie); 
W ramach zajęć z przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z realiami prowadzenia działalności 
gospodarczej, zasadami promocji, marketingu produktów i usług, podejmowania decyzji gospodarczych, 
obowiązków podatkowych i ZUS. W kaŜdej grupie zostanie przeprowadzonych 48 godziny lekcyjne. 
 
3. Termin realizacji oferty 
Zajęcia prowadzone będą od X.2013r. do XII 2014r. kaŜda z grup z wyłączeniem dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych. 
 
Prowadzący będzie zobowiązany do przygotowania i przedłoŜenia programu zajęć, wzoru materiałów 
szkoleniowych, a takŜe wypełniania innych wymaganych dokumentów przedłoŜonych przez 
koordynatora.  
 
Zamawiający zapewnia salę wykładową. 

 
4.  Wymagania: 
Wykonawca musi spełniać następujące wymogi: 

− wykształcenie minimum wyŜsze o kierunku zgodnym z przedmiotem danej części zamówienia, 

− kwalifikacje uprawniające do nauczania w szkole zawodowej ponadgimnazjalnej oraz stopień 
nauczyciela minimum kontraktowego, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 12 marca 2009r. 

− minimum 3 letni w ostatnich 7 latach staŜ pracy w nauczaniu zgodnym z daną częścią zamówienia 
w placówce oświatowej na poziomie szkoły zawodowej ponadgimnazjalnej z oddziałami 
integracyjnymi. 

− zrealizowanie przynajmniej jednej usługi zgodnej z daną częścią zamówienia gdzie liczba 
uczestników przekraczała 8 osób. 

 
 
 
5. Opis sposobu przygotowania ofert/y: 
Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- 
zał. nr 1 
Oferta powinna posiadać: 
1. CV kadry prowadzącej,  
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2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje- dyplom, zaświadczenie-
kserokopie, skan, 

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie- zaświadczenie, referencje, 
4.  dane teleadresowe oferenta, 
5. określać cenę za 1 godzinę zajęć brutto  
6. Program kursu z podziałem godzinowym. 
 
6. Miejsce, termin i sposób składania ofert: 
 Oferty naleŜy składać do dnia 3 października 2013r.  pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych w 

Słupsku ul. Karola Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk z dopiskiem: Projekt „Młody kreatywny” lub 
osobiście w sekretariacie szkoły. 

 
7. Załączniki: 
- formularz oferty   
  
 
Pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

− cena - 100% 
 
 
 
Sporządził: Tomasz Kadylak - koordynator projektu 
 
 
Zatwierdził: Bogdan Musznicki - dyrektor 


