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Łódź, dnia  4.08.2017 r. 

Znak sprawy:  8PSS/CKZiU/2017 

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu  

„Praktyczna Szkoła Sukcesu” 

W związku z realizacją projektu „Praktyczna Szkoła Sukcesu” (umowa nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-
009/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w terminie od XI 2016 do VIII 2018 r. zapraszam Państwa do złożenia 
oferty cenowej dotyczącej usług szkoleniowych: 

1) Programowanie serwisów www w oparciu o standard VCC. 

2) Język obcy zawodowy w oparciu o standard VCC. 

3) Obsługa sprzętu zawodowego, zakupionego w projekcie w oparciu o standard VCC. 

 
 
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.  
 
 
I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi  ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania. 
 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT: 
1.Oferta winna zostać sporządzona na Formularzu cenowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
 Załącznik  nr 2 do zapytania. 
2.Ofertę należy przesłać na adres email: pss@cez.lodz.pl   najpóźniej do dnia   9.08.2017 r.  do godziny 
15:00.  
3.W tytule maila  należy podać znak sprawy 8/PSS/CKZiU/2017 
 
  
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem   
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

Dyrektor CKZiU w Łodzi 

Teresa Łęcka  
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Załącznik nr 1  
znak sprawy 8/PSS/CKZiU/2017 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ I.  

Tytuł szkolenia: Programowanie serwisów www w oparciu o standard VCC. 

Liczba uczestników szkolenia:  12  (nauczyciele). 

Czas trwania szkolenia dla grupy:   50 godzin lekcyjnych. 

Liczba grup: 1.  

Termin realizacji szkoleń:  wrzesień 2017 – kwiecień 2018 r.  

Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego. 

Program szkolenia: 
 
Ciągły postęp dokonujący się w technologiach  informatycznych  utrudnia nauczycielom dostosowywanie 

treści programowych w edukacji uczniów szkolących się w zawodach technika informatyka i fototechnika. 

Niniejszy kur ma za zadanie sprostać współczesnym wyzwaniom edukacyjnym stawianym nauczycielom 

przedmiotów zawodowych  (informatycznych i fototechnicznych ). 

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące: 

• grafiki komputerowej, 

• konstrukcji statycznych internetowych, 

• elementów css (kaskadowych arkuszy stylów),  

• konstrukcji dynamicznych stron www,  

• konfiguracji serwerów/oprogramowania internetowego, 

• języka  PHP,  

• języka skryptowego JavaScript,   

• projektowania baz danych na potrzeby stron internetowych,  

• konfiguracji i komunikacji z bazami  danych MySQL, 

• system zarządzania treścią CMS, 

• elementy pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych.  

Szkolenie realizowane zgodnie ze standardami VCC (Vocational Competence Certificate). 

Materiały dla uczestników: 

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał zapewniony przez Wykonawcę podręcznik:  Programowanie 

serwisów www,  autor:  Łukasz Rybski, wydawca: Fundacja VCC. 

Wyposażenie sali szkoleniowej leży w gestii zamawiającego: 
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12 stanowisk komputerowych średniej klasy z dostępem do Internetu,   min. parametry:  CPU P4, 4 GB 

RAM,  HDD 100 GB, monitor z rozdzielczością min. 1280×800. 

Niezbędne oprogramowanie komputerowe zapewnia Wykonawca, przykładowy zestaw 

oprogramowania:  

• oprogramowanie graficzne: GIMP lub odpowiednik, 

• edytor html: Notepad++ lub odpowiednik, 

• XAMPP lub odpowiednik, 

• dowolny system CMS,  

• FileZilla lub odpowiednik. 

 

Certyfikacja: 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  winni zostać poddani procesowi certyfikacji wg standardów  VCC 

(Vocational Competence Certificate) i otrzymać stosowne  Certyfikaty.  

Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 

Trener przeprowadzający  szkolenie  powinien  posiadać  min. 3 letni staż pracy w placówkach oświatowych 

lub przeprowadzających kursy szkoleniowe. Trener przewidziany  do realizacji zajęć powinien  posiadać 

odpowiednie certyfikaty szkoleniowe i egzaminacyjne  wydane przez VCC.  

Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonania szkolenia, opracowania szczegółowego programu,   

prowadzenia dziennika zajęć, wykonania testów kontrolnych dla uczestników szkolenia zgodnie  

z zaleceniami zamawiającego.  

 

CZĘŚĆ II. 

Tytuł szkolenia: Język obcy zawodowy (angielski) w oparciu o standard VCC. 

Liczba uczestników szkolenia:  6  (nauczyciele). 

Czas trwania szkolenia dla grupy: 60 godzin lekcyjnych. 

Liczba grup: 1.  

Termin realizacji szkoleń:  wrzesień 2017 – kwiecień 2018 r.  

Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego. 

Program szkolenia: 
Celem kursu  jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim 
w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodu 
technika informatyka. Uzupełnieniem Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami 
oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem.  
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Treści programowe powinny zawierać tematy: 
 

• Tworzenie atrakcyjnego portfolio, CV zawodowego. 

• Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 

• Słownictwo i zwroty dotyczące komunikowania się z klientami: ustalaniem oczekiwań odnośnie 
wyglądu projektu, negocjowaniem terminów oraz wynagrodzenia. 

• Słownictwo i zwroty dotyczące sprzętowego i programowego wyposażenia stanowiska 
komputerowego. 

• Angielskojęzyczne nazewnictwo elementów stron internetowych oraz nawigacji. 

• Proces projektowania stron internetowych: kolory, typografia oraz makiety. 

• Proces optymalizacji i testowania stron internetowych: marketing SEO, narzędzia indeksowania 
stron oraz walidacji. 

• Publikowanie stron internetowych i zarządzanie nimi. 

• Poszukiwanie pracy w anglojęzycznym Internecie oraz język ofert pracy. 

• Warunki pracy, nazwy innych oddziałów w firmie oraz słownictwo przydatne podczas codziennej 
pracy. 
 

Szkolenie realizowane zgodnie ze standardami VCC (Vocational Competence Certificate). 

Materiały dla uczestników: 

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał zapewniony przez Wykonawcę podręcznik:  VCC WEB DESINGER 

AND DEVELOPER, Vocational  English Course Book,  autor:  Marek Marczak, wydawca: Fundacja VCC. 

Wyposażenie sali szkoleniowej leży w gestii zamawiającego: sala lekcyjna wyposażona w stanowisko 

komputerowe z głośnikami, projektor, ekran, tablicę. 

Certyfikacja: 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  winni zostać poddani procesowi certyfikacji wg standardów  VCC 

(Vocational Competence Certificate) i otrzymać stosowne  Certyfikaty.  

Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 

Trener przeprowadzający  szkolenie  powinien  posiadać  min. 3 letni staż pracy w placówkach oświatowych 

lub przeprowadzających kursy szkoleniowe. Trener przewidziany  do realizacji zajęć powinien  posiadać 

odpowiednie certyfikaty szkoleniowe i egzaminacyjne  wydane przez VCC.  

Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonania szkolenia, opracowania szczegółowego programu,   

prowadzenia dziennika zajęć, wykonania testów kontrolnych dla uczestników szkolenia zgodnie  

z zaleceniami zamawiającego. 

 

CZĘŚĆ III. 

Tytuł szkolenia: Obsługa sprzętu zawodowego, zakupionego w projekcie w oparciu o standard VCC. 

Liczba uczestników szkolenia:  12 (nauczyciele). 
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Czas trwania szkolenia dla grupy:  50 godzin lekcyjnych. 

Liczba grup: 1.  

Termin realizacji szkoleń:  wrzesień 2017 – kwiecień 2018 r.  

Miejsce realizacji szkoleń: sala w siedzibie Zamawiającego. 

Program szkolenia: 
 
Współczesne lata wymuszają obok elementów tradycyjnego nauczania,  innowacyjne podejście do sposobu 

przekazywania i prezentowania informacji. Współczesna szkoła dysponuje wieloma narzędziami, które 

dobrze wykorzystane, pozwalają na uzyskanie lepszych efektów nauczania i uczenia się. Dzisiejszy 

nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się tymi narzędziami i umiejętnie wykorzystać 

potencjał nowych technologii w nauczaniu. 

Efektem ukończonego szkolenia jest nabycie umiejętności: 

• posługiwania się nowoczesnymi metodami komunikacji, 

• obsługi urządzeń cyfrowych takich jak tablica interaktywna czy projektor multimedialny, 

• wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych, 

• posługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 

• bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, 

• wykorzystywania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, 

• podstaw obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej. 

 
Treści programowe: 
1. Komunikacja i organizacja pracy w szkole: 

– Cloud computing, 
– Konto Microsoft, 
– Poczta elektroniczna, 
– Kalendarz, 
– Poczta i kalendarz w systemie Windows 10, 
– Komunikatory internetowe, 
– Dyski w chmurze. 
 

2. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego: 
– Tablice interaktywne, 
– Praca z projektorem, 
– Urządzenia peryferyjne. 
 

3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym: 
– Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych, 
– Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją, 
–Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno- 
   komunikacyjną, 
– Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych. 
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4. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: 
– Metoda Webquest, 
– Metoda Flipped classroom „odwrócone nauczanie”, 
– Kanał YouTube. 
 

5. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: 
– Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji, 
– Złośliwe oprogramowanie, 
– Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania, 
– Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci, 
– Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych. 
 

6. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie: 
– Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, 
– Wirtualne Muzea Google Arts & Culture, 
– Archiwa i biblioteki cyfrowe. 
 

7. Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu  
      oświaty: 

– Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych, 
– Urządzenia lokalnej sieci komputerowej, 
– Typy sieci komputerowych, 
– Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci. 

 

Szkolenie realizowane zgodnie ze standardami VCC (Vocational Competence Certificate). 

Materiały dla uczestników: 

Każdy z uczestników szkolenia będzie miał zapewniony przez Wykonawcę podręcznik: Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej,  autor:  Sebastian Panas, wydawca: Fundacja VCC. 

Wyposażenie sali szkoleniowej leży w gestii zamawiającego, przykładowe wyposażenie: 

• stanowisko komputerowe dla trenera, 

• stanowiska komputerowe z  z dostępem do Internetu dla każdego uczestnika szkolenia, 

• tablica interaktywna, 

• projektor, 

• zainstalowany pakiet MS Office 2007 lub nowszy, 

• zainstalowany Windows Movie Maker, 

• zainstalowany dowolny program do nagrywania Screencastów np. Free Screen Video Recorder, 

• zainstalowane oprogramowanie do obsługi tablic interaktywnych Open Sankore, 

• zainstalowany dowolny program do odtwarzania wideo np. Windows Media Player. 

 
Certyfikacja: 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  winni zostać poddani procesowi certyfikacji wg standardów  VCC 

(Vocational Competence Certificate) i otrzymać stosowne  Certyfikaty.  
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Wymagania co do personelu i instytucji przeprowadzającej szkolenie: 

Trener przeprowadzający  szkolenie  powinien  posiadać  min. 3 letni staż pracy w placówkach oświatowych 

lub przeprowadzających kursy szkoleniowe. Trener przewidziany  do realizacji zajęć powinien  posiadać 

odpowiednie certyfikaty szkoleniowe i egzaminacyjne  wydane przez VCC.  

Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego wykonania szkolenia, opracowania szczegółowego programu,   
prowadzenia dziennika zajęć, wykonania testów kontrolnych dla uczestników szkolenia zgodnie  
z zaleceniami zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 
znak sprawy 8/PSS/CKZiU/2017 

 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

1. OFERTA  dotycząca ustalenia szacunkowej wartości Przedmiotu zamówienia  opisanego szczegółowo w 

zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

 

……………………….…………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………………. 

(podpis, pieczęć) 

CZĘŚĆ I  Programowanie serwisów www w oparciu o standard VCC. 

Cena netto za 

przeszkolenie 1 osoby 
Ilość osób 

Łączna cena netto 

[kol. 1 x kol. 2] 

1 2  2  

 12  

CZĘŚĆ II  Język obcy zawodowy (angielski) w oparciu o standard VCC. 

Cena netto za 

przeszkolenie 1 osoby 
Ilość osób 

Łączna cena netto 

[kol. 1 x kol. 2] 

1 2  2  

   

CZĘŚĆ III Obsługa sprzętu zawodowego, zakupionego w projekcie w oparciu o standard VCC. 

Cena netto za 

przeszkolenie 1 osoby 
Ilość osób 

Łączna cena netto 

[kol. 1 x kol. 2] 

1 2  2  

   


