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Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej 

oraz oszacowania wartości zamówienia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. 

Suwałki, dnia 03.04.2018r. 

 

W związku z realizacją projektu „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych - nowy system 

wspomagania szkoły” [Projekt], w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO 

WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy 

o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-7002/17-00, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty 

na przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności 

przywódczych 420 Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

 
Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia są usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń 
mających na celu zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez 420 pracowników 

instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy [ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych ) nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 
 

 

Przedmiotem zamówienia będzie: 

 

I. Opracowanie scenariusza i materiału szkoleniowego zajęć stacjonarnych. 

1. Opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowego do zajęć stacjonarnych dot. 
wspomagania szkół w zakresie wybranych kompetencji kluczowych uczniów, mających 
na celu zwiększenia skuteczności działań podejmowanych przez 420 
pracowników  instytucji  wspomagania i  trenerów na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, w tym: 

 cyfrowych (TIK), 

 matematyczno-przyrodniczych, 

 porozumiewania się w językami obcymi, 

 postaw - innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, 

 umiejętności uczenia się poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.  

w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań 
pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów 
kompetencji kluczowych”: 

 ramowy_program_szkolen_przedszkole 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_iii 
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 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_iii 

 ramowy_porgram szkolenia_jezyki_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_iii 

 

dostępny pod adresem:  

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-
pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-
kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/  

z uwzględnieniem, że: 

 scenariusze zajęć i pakiet materiałów szkoleniowych muszą być zgodne z 
Ramowym programem szkoleniowo-doradczym, 

 Wykonawca ma możliwość modyfikacji (uzupełnienia) pakietu przykładowych 
rozwiązań organizacyjno – metodycznych opracowanych przez ORE, 

 w skład materiałów szkoleniowych powinny wchodzić kryteria i narzędzia 
sprawdzające poziom wiedzy Uczestników/Uczestniczek szkolenia [pre- i post-
test wiedzy (wraz z kluczem odpowiedzi), zawierające minimum po 15 pytań 
zamkniętych jednokrotnego wyboru], 

 scenariusze zajęć i materiały szkoleniowe powinny być zróżnicowane dla każdej 
grupy szkoleniowej, tj. powinny być dostosowane do wiedzy i doświadczenia 
Uczestników/ Uczestniczek zajęć w danej grupie szkoleniowej (zgodnie z 
wynikami przekazanych trenerowi materiałów z diagnozy potrzeb szkoleniowych 
Uczestników/Uczestniczek). 

 opracowane scenariusze będą dotyczyć szkoleń ze wszystkich ww. kompetencji 
kluczowych, natomiast etapy edukacyjne dla których przygotowane  będą 
scenariusze odpowiadać będą zdiagnozowanym  potrzebom Uczestników/czek.  

2. Scenariusze  zajęć  oraz  materiały  szkoleniowe  mają być przygotowane w ilości 21 
kompletów, każdy odpowiadający 70 godzinom dydaktycznym szkolenia stacjonarnego 
prowadzonego w trakcie trzech 3-dniowych sesji szkoleniowych (24 godzin, 23 godziny, 
23 godziny) dla grup 20 –osobowych Uczestników/Uczestniczek. Każde szkolenie 
prowadzone jest przez 2 trenerów.  

3. Termin realizacji zamówienia do maj – czerwiec 2018 roku. 

4. Scenariusze  zajęć  oraz  materiały  szkoleniowe  zostaną  przygotowane  z 
uwzględnieniem wizualizacji Projektu. Wymagane logotypy do oznaczenia opracowanych 
materiałów Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy (zasady 
wizualizacji Projektu są zgodne z wymaganiami opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji). 

5. Po otrzymaniu propozycji scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o ich akceptacji lub zgłosi do nich uwagi. Wykonawca 
zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania 
poprawionego scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych. Zamawiający zatwierdzi 

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
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poprawiony scenariusz zajęć/ materiały szkoleniowe, o ile jego uwagi zostaną 
uwzględnione albo zgłosi kolejne uwagi, o ile jego wcześniejsze uwagi nie zostaną 
uwzględnione w części lub całości lub w ocenie Zamawiającego zostaną uwzględnione w 
niewłaściwy lub niewystarczający sposób. Wykonawca zobowiązany będzie do 
ponownego uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania kolejnego poprawionego  
scenariusza zajęć/pakietu materiałów szkoleniowych, który Zamawiający zatwierdzi albo 
zgłosi uwagi po raz kolejny. 

6. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do opracowanego przez 
Wykonawcę scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych przysługują Zamawiającemu. 

7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe 
w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. Formalne przygotowanie do 
pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów 
podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich (min. 120 
godzin dydaktycznych).Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników 
systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych 
kompetencji kluczowych u uczniów (min 150 godzin w ciągu ostatnich 3 lat). 
Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (min. 3 scenariusze dla 
szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów 
szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty. Doświadczenie w zakresie 
wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby 
prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w 
roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów 
szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin 
dydaktycznych). Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla 
pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem 
wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych). 
Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń e-learningowych (min. 2 
scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i 
materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty. Ukończone 
szkolenie w ramach projektów realizowanych w PO KL i PO WER w ramach 
jednego z projektów : Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w ramach Priorytetu - III PO KL 2007-2013 System doskonalenia 
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół 
(Działanie 3, Poddziałanie 3.3.1 PO KL) Programy kompleksowego wspomagania 
szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w 
obszarach wymagających szczególnego wsparcia (projekty konkursowe 
realizowane w ramach Działania 3.5 PO KL) Projekt pozakonkursowy realizowany 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 
Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów 
w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. 

8. Wszystkie treści i multimedia (w tym scenariusze szkoleń i inne zasoby szkoleniowe) 
wytworzone w ramach Projektu zostaną udostępnione na licencji Creative Commons 
Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne 
i niewyłączne korzystanie z tych zasobów oraz ich ewentualnych opracowań. Wszystkie 
wypracowane w Projekcie treści szkoleniowe będą publikowane na stronach 
Zamawiającego oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl oraz portalach 
zarządzanych przez ORE np. www.doskonaleniewsieci.pl. 

9. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

II. Usługa przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego. 

 

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń mających 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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na celu zwiększenia skuteczności działań podejmowanych przez 420 
pracowników  instytucji  wspomagania i  trenerów na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, w tym: 

 trener wiodący [21 grup x  70 godz. zajęć, w sumie 1 470 godzin szkoleniowych], 

 trener wspierający [21 grup x 70 godz. zajęć, w sumie 1 470 godzin szkoleniowych]. 

Szkolenia realizowane będą w systemie modułowym [3 moduły (zjazdy) x 3 dni], 
obejmującym w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności 
działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u 
uczniów kompetencji kluczowych”: 

 ramowy_program_szkolen_przedszkole 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_iii 

 ramowy_porgram szkolenia_jezyki_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_iii 

 

dostępny pod adresem:  

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-
pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-
kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/ 

2. Szkolenia prowadzone będą w parach trenerskich (trener wiodący i trener wspierający), 
co podyktowane jest złożonością tematyki uwzględnionej w ramowym programach 
szkoleniowych. Pełen cykl szkolenia dla danej grupy szkoleniowej (70 godz.) prowadzony 
będzie przez tę samą parę trenerską. Pary trenerskie wyznaczone zostaną w trybie 
roboczym. Pary trenerskie zobowiązane będą do współpracy na każdym etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udziału (w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego) w szkoleniu prowadzonym przez Zamawiającego dla trenerów/ trenerek 
prowadzących szkolenia w ramach Projektu. Szkolenie będzie miało charakter spotkania 
instruktażowego i będzie miało na celu m.in. zapoznanie trenerów/trenerek z założeniami 
i celami Projektu, zakresem obowiązków, wymogami dotyczącymi programów i 
scenariuszy szkoleń, materiałów szkoleniowych, zdiagnozowanymi potrzebami 
Uczestników/ Uczestniczek szkoleń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest  do:  

 przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
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programem oraz scenariuszem zajęć,  z  wykorzystaniem  pakietu  materiałów  
szkoleniowych  zgodnych z zatwierdzonym programem i scenariuszem zajęć, z 
uwzględnieniem potrzeb wynikających  z wiedzy i doświadczenia 
Uczestników/Uczestniczek szkolenia w danej grupie szkoleniowej, w lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiającego, 

 zamieszczanie w pomieszczeniach, w których realizowane będą zajęcia 
materiałów informacyjnych/ promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego 
zawierających informacje o projekcie i źródłach jego finansowania; 

 informowanie Uczestników/ Uczestniczek Projektu o konieczności aktywnego 
uczestnictwa  w szkoleniach (min. 75% frekwencji na zajęciach) oraz dopilnowanie 
potwierdzania przez Uczestników/ Uczestniczki szkoleń obecności na zajęciach, 
odbioru materiałów szkoleniowych, skorzystania z cateringu, wypełnienia testów wiedzy 
przez Uczestników/ Uczestniczki szkoleń; 

 przekazywanie niezwłocznie, w formie telefonicznej lub mailowo informacji o 
każdym Uczestniku/ Uczestniczce Projektu, który/-a opuszcza zajęcia lub posiada 
inne zaległości; 

 wydanie  Uczestnikom/Uczestniczkom  szkolenia zaświadczeń o  ukończeniu 
szkolenia  i przekazanie Zamawiającemu oryginałów list potwierdzających odbiór 
tych zaświadczeń; 

 przeprowadzenie na zakończenie zajęć ankiety oceny szkolenia wśród 
Uczestników/Uczestniczek szkolenia; 

 umożliwienie przeprowadzenia przez Zamawiającego, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, instytucje kontrolne wyznaczone przez Zamawiającego, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej lub inne uprawnione podmioty, kontroli w zakresie sposobu i 
terminowości wykonywania przedmiotu zamówienia; 

 wykonywanie dodatkowych czynności związanych z realizacją usługi, w 
szczególności przekazywanie Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego, zbieranie od Uczestników/Uczestniczek 
Projektu dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze wsparcia 
(zaświadczenia, oświadczenia); 

 rzetelne prowadzenie dokumentacji z realizacji usługi i przedkładanie Zamawiającemu 
wraz  z rozliczeniem usługi (w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji zajęć w 
każdej grupie szkoleniowej) oraz na każde wezwanie Zamawiającego 
dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację usługi, w szczególności: 

o oryginałów list obecności, kart nieobecności oraz dzienników zajęć z każdego 
ze szkoleń, 

o oryginałów list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych przez 

Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, skorzystanie przez Uczestnika/ 

Uczestniczkę Projektu z cateringu, odbiór zaświadczeń/ certyfikatów o 

ukończeniu szkolenia przez Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu, 

o harmonogramów szkoleń, 

o wypełnionych przez Uczestników/ Uczestniczki Projektu oraz 

sprawdzonych przez prowadzących zajęcia pre- i post- testów, wraz z 

przygotowanym przez prowadzących zestawieniem wyników testów 

wiedzy w formie tabelarycznej, 

o oryginałów ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez Uczestników/ Uczestniczki 
szkoleń. 

5. Szkolenia będą organizowane w miastach wojewódzkich/powiatowych na obszarze 
Polski. Potwierdzenie terminu i lokalizacji (miejscowości) nastąpi przez Zamawiającego w 
trybie roboczym, po przeprowadzeniu rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek Projektu, za 
którą odpowiada Zamawiający i zebraniu się odpowiedniej liczby Uczestników/ 
Uczestniczek, tak aby mogła powstać grupa szkoleniowa. 
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6. Szkolenia realizowane będą w trybie stacjonarnym, w grupach liczących 20 osób. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczebności grupy szkoleniowej, w 
zależności od wyników rekrutacji Uczestników/ Uczestniczek Projektu, z zastrzeżeniem, 
że minimalna liczebność grupy szkoleniowej wynosi 10 osób. 

7. Każde szkolenie obejmować będzie dla jednej grupy szkoleniowej 70 godziny zajęć 
(każda godzina rozumiana jest jako 45 min. zajęć), realizowane będzie w ciągu 9 dni [3 
moduły (zjazdy) x 3 dni; przy czym odstęp czasowy między zjazdami szkoleniowymi nie 
może być mniejszy niż 14 dni kalendarzowych i nie może być większy niż 30 dni 
kalendarzowych]. 

8. Szkolenia realizowane będą co do zasady w dni powszechne (od poniedziałku do piątku), 
w zależności od preferencji Uczestników/ Uczestniczek Projektu. 

9. Zamawiający zapewni: 

 przeprowadzenie badania i wyniki z badania potrzeb szkoleniowych 
(wynikających z wiedzy i doświadczenia) Uczestników/ Uczestniczek Projektu, 

 wyniki diagnozy potrzeb Uczestników/ Uczestniczek poszczególnych grup 
szkoleniowych, 

 wsparcie Kierownika Projektu (nadzór nad zgodnością opracowanych w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia programów szkoleń, scenariuszy i materiałów 
szkoleniowych     z założeniami Projektu i Ramowym programem szkoleniowo-
doradczym, monitoring szkoleń pod względem merytorycznym), 

 miejsca realizacji szkoleń (sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt i meble 
niezbędne do realizacji szkoleń), 

 catering (przerwa kawowa, lunch) dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń, 

 noclegi i kolacje dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń, 

 materiały dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń (skrypt, teczka, notes, długopis), 

 materiały promocyjne do oznakowania materiałów
 szkoleniowych, dokumentów i pomieszczeń szkoleniowych, 

 dokumentację szkoleń (dziennik zajęć, listy obecności, karty nieobecności, listy 
potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, cateringu, zaświadczenia dla 
Uczestników/ Uczestniczki    o ukończeniu szkolenia, powielone testy wiedzy), 

 ankiety ewaluacyjne do oceny szkoleń przez Uczestników/ Uczestniczki Projektu. 

10. Zamawiający informuje, że koszty dojazdów, noclegów i wyżywienia, rozmów 
telefonicznych, wysyłek pocztowych lub kurierskich w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia pokrywa Wykonawca. 

11. Planowany termin realizacji usług: maj – wrzesień 2018 r. Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany terminu realizacji usług, w zależności od wyników rekrutacji 
Uczestników/ Uczestniczek Projektu, z zastrzeżeniem, że szkolenia muszą zakończyć się 
maksymalnie do 30.09.2018 r. 

12. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: Wykształcenie wyższe magisterskie. 
Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce 
oświatowej. Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub 
zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu 
umiejętności trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).Doświadczenie w zakresie 
wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby 
prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli 
trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów 
szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin 
dydaktycznych). Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu 
oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji 
kluczowych u uczniów - co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat w 
tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
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pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły. 
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu 
oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji 
kluczowych u uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych). Ukończone szkolenie w ramach 
projektów realizowanych w PO KL i PO WER w ramach jednego z projektów : Projekt 
systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu - III PO KL 
2007-2013 System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym 
wspomaganiu szkół (Działanie 3, Poddziałanie 3.3.1 PO KL) Programy kompleksowego 
wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w 
obszarach wymagających szczególnego wsparcia (projekty konkursowe realizowane w 
ramach Działania 3.5 PO KL) Projekt pozakonkursowy realizowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 Zwiększenie 
skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie 
kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. 

 

 

III. Opracowanie scenariusza i materiału szkoleniowego do zajęć e-learningowych. 

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest usługa opracowania scenariuszy i 
materiałów szkoleniowego do zajęć e-learningowych dotyczących wspomagania szkół w 
zakresie wybranych kompetencji kluczowych uczniów, mających na celu zwiększenia 
skuteczności działań podejmowanych przez 420 
pracowników  instytucji  wspomagania i  trenerów na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, w tym: 

 cyfrowych (TIK), 

 matematyczno-przyrodniczych, 

 porozumiewania się w językami obcymi, 

 postaw - innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, 

 umiejętności uczenia się poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.  

w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań 
pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów 
kompetencji kluczowych”: 

 ramowy_program_szkolen_przedszkole 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_iii 

 ramowy_porgram szkolenia_jezyki_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_i 
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 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_iii 

 

dostępny pod adresem:  

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-
pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-
kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/  

z uwzględnieniem, że: 

 scenariusze zajęć i pakiet materiałów szkoleniowych muszą być zgodne z 
Ramowym programem szkoleniowo-doradczym, 

 Wykonawca ma możliwość modyfikacji (uzupełnienia) pakietu przykładowych 
rozwiązań organizacyjno – metodycznych opracowanych przez ORE,  

 w skład materiałów szkoleniowych powinny wchodzić kryteria i narzędzia 
sprawdzające poziom wiedzy Uczestników/Uczestniczek szkolenia [pre- i post-
test wiedzy (wraz z kluczem odpowiedzi), zawierające minimum po 15 pytań 
zamkniętych jednokrotnego wyboru], 

 scenariusze zajęć i materiały szkoleniowe powinny być zróżnicowane dla każdej 
grupy szkoleniowej, tj. powinny być dostosowane do wiedzy i doświadczenia 
Uczestników/ Uczestniczek zajęć w danej grupie szkoleniowej (zgodnie z 
wynikami przekazanych trenerowi materiałów z diagnozy potrzeb szkoleniowych 
Uczestników/Uczestniczek). 

 opracowane scenariusze będą dotyczyć szkoleń ze wszystkich ww. kompetencji 
kluczowych, natomiast etapy edukacyjne dla których przygotowane  będą 
scenariusze odpowiadać będą zdiagnozowanym  potrzebom Uczestników/czek.  

2. Scenariusze  zajęć  e-learningowych oraz  materiały  szkoleniowe  mają być 
przygotowane w ilości 21 kompletów, każdy odpowiadający 20 godzinom dydaktycznym 
szkolenia dla grup 20 –osobowych Uczestników/Uczestniczek, składających się z 4 
modułów.  

3. Termin realizacji zamówienia do maj – czerwiec 2018 roku. 

4. Scenariusze  zajęć  oraz  materiały  szkoleniowe  zostaną  przygotowane  z 
uwzględnieniem wizualizacji Projektu. Wymagane logotypy do oznaczenia opracowanych 
materiałów Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy (zasady 
wizualizacji Projektu są zgodne z wymaganiami opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji). 

5. Po otrzymaniu propozycji scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o ich akceptacji lub zgłosi do nich uwagi. Wykonawca 
zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania 
poprawionego scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych. Zamawiający zatwierdzi 
poprawiony scenariusz zajęć/ materiały szkoleniowe, o ile jego uwagi zostaną 
uwzględnione albo zgłosi kolejne uwagi, o ile jego wcześniejsze uwagi nie zostaną 
uwzględnione w części lub całości lub w ocenie Zamawiającego zostaną uwzględnione w 
niewłaściwy lub niewystarczający sposób. Wykonawca zobowiązany będzie do 
ponownego uwzględnienia uwag Zamawiającego i przekazania kolejnego poprawionego  
scenariusza zajęć/pakietu materiałów szkoleniowych, który Zamawiający zatwierdzi albo 
zgłosi uwagi po raz kolejny. 

6. Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do opracowanego przez 
Wykonawcę scenariusza zajęć/ materiałów szkoleniowych przysługują Zamawiającemu. 

7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: 

 Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń e-learningowych (min. 2 
scenariusze dla szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i 
materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.  

 Ukończone szkolenie w ramach projektów realizowanych w PO KL i PO WER w 

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
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ramach jednego z projektów : 
o Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 

ramach Priorytetu - III PO KL 2007-2013 System doskonalenia nauczycieli 
oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół 
(Działanie 3, Poddziałanie 3.3.1 PO KL)  

o Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, 
podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających 
szczególnego wsparcia (projekty konkursowe realizowane w ramach 
Działania 3.5 PO KL)  

o Projekt pozakonkursowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 Zwiększenie skuteczności 
działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie 
kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.  

8. Wszystkie treści i multimedia (w tym scenariusze szkoleń i inne zasoby szkoleniowe) 
wytworzone w ramach Projektu zostaną udostępnione na licencji Creative Commons 
Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne 
i niewyłączne korzystanie z tych zasobów oraz ich ewentualnych opracowań. Wszystkie 
wypracowane w Projekcie treści szkoleniowe będą publikowane na stronach 
Zamawiającego oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl oraz portalach 
zarządzanych przez ORE np. www.doskonaleniewsieci.pl. 

9. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

IV. Usługa moderowania szkoleń e-learningowych.  

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest usługa moderowania szkoleń zdalnych 
mających na celu zwiększenia skuteczności działań podejmowanych przez 420 
pracowników  instytucji  wspomagania i  trenerów na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, w tym: 

 trener wiodący [21 grup x  30 godz. zajęć, w sumie 630  godzin], 

 trener wspierający [21 grup x 30 godz. zajęć, w sumie 630 godzin]. 

Szkolenia realizowane będą w systemie modułowym [4 moduły  x 5 godzin] w oparciu o 
ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach 
projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników 
systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji 
kluczowych”: 

 ramowy_program_szkolen_przedszkole 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_iii 

 ramowy_porgram szkolenia_jezyki_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_iii 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_iii 

                                dostępny pod adresem:  

 https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-
pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-
kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-
nau/ 

2. Usługa będzie prowadzona w parach trenerskich, co podyktowane jest złożonością 
tematyki uwzględnionej w ramowym programie szkoleniowym i zapewni wysoką jakość 
prowadzonych szkoleń. Model takiego szkol. wymaga takich samych kwalifikacji od pary 
trenerów. 

3. Czas trwania szkolenia e-learningowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki to 20 
godzin dydaktycznych (15 h zegarowych) - 4 moduły tematyczne, dla grupy 20 osobowej. 

4. Zadania moderatorów - bieżący kontakt z uczestnikami, aktywność na forum 
dyskusyjnym, udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom po wykonaniu zadań 
będących zaliczeniem modułów (każdy uczestnik 4 prace zaliczeniowe). 

5. Planowany termin realizacji usług: maj – wrzesień 2018 r. Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany terminu realizacji usług, w zależności od wyników rekrutacji 
Uczestników/ Uczestniczek Projektu, z zastrzeżeniem, że szkolenia muszą zakończyć się 
maksymalnie do 30.09.2018 r. 

6. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:  

 Wykształcenie wyższe magisterskie. 

 Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w 
szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. 

 Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o 
ukończeniu studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń z zakresu umiejętności 
trenerskich (min. 120 godzin dydaktycznych).Doświadczenie w zakresie 
wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z przepisami prawa - w roli osoby 
prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w 
roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów 
szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju (min. 60 godzin 
dydaktycznych). 

 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z 
zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji 
kluczowych u uczniów - co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 
3 lat w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i 
bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy 
szkoły. 

 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników 
systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych 
kompetencji kluczowych u uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych). Ukończone 
szkolenie w ramach projektów realizowanych w PO KL i PO WER w ramach 
jednego z projektów : 

o Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
ramach Priorytetu- III PO KL 2007-2013 System doskonalenia nauczycieli 
oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół 
(Działanie 3, Poddziałanie 3.3.1 PO KL) 

o Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, 
podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających 
szczególnego wsparcia (projekty konkursowe realizowane w ramach 
Działania 3.5 PO KL) 

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/
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o Projekt pozakonkursowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 Zwiększenie skuteczności 
działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie 
kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. 
 

V. Usługa ekspercka ds. kompetencji kluczowych.  

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia jest usługa ekspercka ds. kompetencji 
kluczowych polegająca na nadzorze merytorycznym procesu doskonalenie mającego na 
celu zwiększenia skuteczności działań podejmowanych przez 420 
pracowników  instytucji  wspomagania i  trenerów na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania 
eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, w tym: 

 Nadzór nad opracowaniem scenariuszy i materiałów zajęć stacjonarnych. 
Scenariusze  zajęć  oraz  materiały  szkoleniowe  mają być przygotowane w ilości 
21 kompletów, każdy odpowiadający 70 godzinom dydaktycznym szkolenia 
stacjonarnego prowadzonego w trakcie trzech 3-dniowych sesji szkoleniowych 
(24 godzin, 23 godziny, 23 godziny) dla grup 20 –osobowych 
Uczestników/Uczestniczek. Każde szkolenie prowadzone jest przez 2 trenerów. 

 Nadzór nad realizacją szkoleń stacjonarnych. Każde szkolenie obejmować będzie 
dla jednej grupy szkoleniowej 70 godziny zajęć (każda godzina rozumiana jest 
jako 45 min. zajęć), realizowane będzie w ciągu 9 dni [3 moduły (zjazdy) x 3 dni; 
przy czym odstęp czasowy między zjazdami szkoleniowymi nie może być 
mniejszy niż 14 dni kalendarzowych i nie może być większy niż 30 dni 
kalendarzowych]. 

 Nadzór nad opracowaniem scenariuszy i materiałów zajęć e-learningowych. 
Scenariusze  zajęć  e-learningowych oraz  materiały  szkoleniowe  mają być 
przygotowane w ilości 21 kompletów, każdy odpowiadający 20 godzinom 
dydaktycznym szkolenia dla grup 20 –osobowych Uczestników/Uczestniczek, 
składających się z 4 modułów. 

 Nadzór nad realizacją szkoleń e-learningowych. Czas trwania szkolenia e-
learningowego dla każdego Uczestnika/Uczestniczki to 20 godzin dydaktycznych 
(15 h zegarowych) - 4 moduły tematyczne, dla grupy 20 osobowej. 

Proces wspomagania będzie prowadzony w oparciu o ramowe programy szkoleń 
wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego 
pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w 
zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”: 

 ramowy_program_szkolen_przedszkole 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_tik_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_mat-przyr_etap_iii 

 ramowy_porgram szkolenia_jezyki_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_jezyki_etap_iii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_eksperymenty_etap_iii 
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TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 
Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

jak również nie stanowi zobowiązania MIR CONSULTING Szymon Mironowicz do zawarcia umowy. 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_i 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_ii 

 ramowy_program_szkolen_postawy_etap_iii 

 

dostępny pod adresem:  

 https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-
pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-
kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-
nau/ 

2. Planowany termin realizacji usług: maj – wrzesień 2018 r. Zamawiający zastrzega 
możliwość zmiany terminu realizacji usług, w zależności od wyników rekrutacji 
Uczestników/ Uczestniczek Projektu, z zastrzeżeniem, że szkolenia muszą zakończyć się 
maksymalnie do 30.09.2018 r. 

3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie. 

 Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w 
szkole/przedszkolu/placówce oświatowej. 

 Wiedza ekspercka z zakresu wybranych kompetencji kluczowych - potwierdzona 
liczbą opracowanych artykułów i publikacji (min. 3) lub przeprowadzonymi 
szkoleniami/wykładami (min. 60 godzin dydaktycznych) z zakresu zagadnień 
związanych z wybranymi kompetencjami. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z 
kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (min. 100 godzin 
dydaktycznych). 

 

 

Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma  

prosimy przesłać do dnia 10.04.2018 r. do godz. 16.00: 

 

 na adres mailowy wspomaganie@mir-consulting.pl wpisując w tytule – „wycena usług 

szkoleniowych – wspomaganie” 

lub 

 pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres MIR CONSULTING Szymon Mironowicz, 

ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie „wycena usług 

szkoleniowych – wspomaganie”. 
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