
 
Koszalin, dnia 26.02.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOWZ 8.6/2019 
 
Zamawiający: 
Fundacja Oświatowa  

Europejskie Centrum Edukacyjne 

ul.  T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin 

tel.: +48 94 342-48-20 

e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl 

www.fundacja-ece.edu.pl 

 

zaprasza do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym  

 

 

Celem postępowania jest przeprowadzenie rozeznania rynkowego w zakresie ustalenia ceny 

rynkowej jednej godziny prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym „Opiekun w żłobku 

lub klubie dziecięcym”, realizowanym w ramach projektu pn. „Dodatkowe kształcenie 

szansą na rozwój zawodowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w na kursie 

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, zgodnie z programem zatwierdzonym przez 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 17/2018 z dnia 03.09.2018 r. 

Kurs będzie prowadzony równolegle dla dwóch grup szkoleniowych liczących po 10 osób  

w terminie od marca 2019 r. do czerwca 2019 r. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Program kursu Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym składa się z następujących bloków 

tematycznych: 

 

Blok I – Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki – 20 godzin na grupę 

Tematy szczegółowe zawarte w bloku tematycznym: 

a) Adaptacja jako rezultat rozwoju 

b) Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia 

c) Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki 

d) Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki 

 

Blok II – Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa – 25 godzin na grupę 

Tematy szczegółowe zawarte w bloku tematycznym: 

a) Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym 

b) Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, 

psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka 
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c) Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3 

d) Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka  

e) Mechanizmy rozwoju dziecka  

 

Blok III – Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 120 godzin na grupę 

Tematy szczegółowe zawarte w bloku tematycznym: 

a) Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka 

b) Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, 

pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) 

c) Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka 

d) Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo 

rozwijającym się  

e) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, 

rytmiczne, plastyczne i techniczne 

f) Wprowadzenie dziecka w kulturę 

g) Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami 

odpowiedzialnymi za rozwój dziecka 

 

Blok IV – Kompetencje opiekuna dziecka – 35 godzin na grupę 

Tematy szczegółowe zawarte w bloku tematycznym: 

a) Odpowiedzialność prawna opiekuna 

b) Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy) 

c) Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

d) Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwijania problemów 

e) Emisja głosu 

 

2.1. Wymagania wykonawcze: 

2.1.1Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi według niżej podanych zasad: 
1. W cenie przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wszystkie elementy zamówienia. 

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Zajęcia będą prowadzone w dni powszednie, w trybie wieczorowym oraz w weekendy, 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. 

3. Zajęcia będą prowadzone w Koszalinie w siedzibie Zamawiającego tj. Fundacji 

Oświatowej – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie, przy ul. Tytusa 

Chałubińskiego 15 . 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 

przygotowania materiałów dla uczestników szkolenia oraz sposobu zaliczeń każdego  

z prowadzonego przez siebie tematów szkolenia. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane wg stawki godzinowej stanowi jedynie i całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Zamówienia 

6. Rozliczenie wykonania zadań nastąpi na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia osobiście. 

 

2.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie zajęć po uprzednim 

uzgodnieniu ich z wybranym Wykonawcą zadania. 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

 



 
 

3. Warunki Udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące 

warunki: 

Trenerzy prowadzący zajęcia z tematyki ujętej w blokach I-III  powinien posiadać: 
- wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki lub psychologii, 

- przygotowanie pedagogiczne, 

- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie powyższej 

tematyki; 

ponadto w bloku III: 

- minimum 3- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, szczególnie w placówkach 

opieki żłobkowej lub klubach dziecięcych. 

Trenerzy prowadzący zajęcia z tematyki ujętej w bloku IV powinni posiadać: 

- wykształcenie wyższe kierunkowe (lub studia podyplomowe) z tematyki, w której 

zamierzają prowadzić zajęcia (tj. prawnicze, ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo, bhp, 

pedagogika, związane z emisją głosu, psychologia), 

- przygotowanie pedagogiczne, 

- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w zakresie powyższej 

tematyki. 

 

Ze względu na równoległe prowadzenie zajęć dla dwóch grup szkoleniowych Zamawiający 

przewiduje zawarcie umów z wieloma trenerami w poszczególnych blokach tematycznych. 

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia niezbędnych oświadczeń zawartych w treści formularza ofertowego.  

 

4. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest: Joanna Pałgan , e-mail 

jpalgan@fundacja-ece.edu.pl, tel. 943424820 

 

5. Informacje na temat wykluczenia wykonawców : 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

- niespełniających warunków określonych w pkt. 3 zapytania.  

 

6. Sposób złożenia oferty. 
 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego i określenia w nim 

ceny za godzinę prowadzenia zajęć oraz wybraną tematykę. Cena oferty musi obejmować 

całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące. 

 

7. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego: Fundacja 

Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 

Koszalin, Sekretariat główny I piętro, w terminie do dnia 04.03.2019 roku do godziny 8.15 .  

 

8. Termin realizacji umowy 
Od dnia 06.03.2019 r. do 30.06.2019 r. zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 

 

W załączeniu: Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego 
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