
 
 

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce- 2 edycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Rozeznanie cenowe nr 1/3.1.2-S2/2019/ORDO 
 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń  

dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce  

o szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł netto, w związku z realizacją projektu „Podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 2 edycja”  

nr RPPD.03.01.02-20-0312/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie 

kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

 

I. DANE WYKONAWCY 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………..……… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….… 

Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………… 

Email, telefon: …………………………………………………………………………………………… 

 

II OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce w ramach ww. projektu: 

L.p. Nazwa 
Liczba 

szkoleń 

Liczba 
osób na 

szkoleniu 
Opis 

1.  

Szkolenie 
terapeutyczne 
korekcyjno-
kompensacyjne 

1 6 

Zakres szkolenia: Założenia teoretyczne i metodologiczne w 
konstrukcji KOPR, rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego 
oceny; charakterystyka kwestionariusza; warunki przeprowadzania 
badania; wywiad z opiekunem dziecka; procedura badania: sposób 
pozyskiwania i zapisu danych; profil rozwoju psychoruchowego 
dziecka; badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe 
– procedura pretestu KORP-PRE; sposób interpretacji uzyskanych 
danych; ćwiczenia praktyczne. Formułowanie wniosków 
diagnostycznych 
Minimalny czas trwania szkolenia: 8 godzin 

 

 



 
 

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce- 2 edycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 02-05.2019. 

Miejsce realizacji szkoleń: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, ul. Szkolna 2, 16-100 Sokółka lub inne 

miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

Warunki złożenia oferty 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania: aktualny wpis do właściwego rejestru (np. CEIDG, KRS , itd.); 

2. Brak powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

Uzupełniony i podpisany formularza należy złożyć: 

1) w formie skanu na adres mailowy: biuro@ordo.info.pl 

2) osobiście lub pocztą na adres: Jurowiecka 56, 15-101 Białystok 

lub 

3) faksem na nr: 85 663 70 30 

w terminie do dnia 13.02.2019, godz. 12.00 

 

IV. FORMULARZ CENOWY 

Po zapoznaniu się z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, szacujemy koszt zamówienia na: 

L.p. Nazwa 
Liczba 

szkoleń 

Liczba 
osób na 

szkoleniu 
Cena 

1.  

Szkolenie 
terapeutyczne 
korekcyjno-
kompensacyjne 

1 6 

Cena netto …………………..…………………………..…………..…… 

Cena brutto …………………………………..…………………………… 

VAT……………………………………………….…………………………… 
 

Przyjmujemy do wiadomości, że zaproszenie do złożenia Oferty szacunkowej nie stanowi oferty w myśl  

art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu 

Ustawy z 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych, a złożenie przez nas Oferty szacunkowej  

nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy. 

 

………………………………………………………. 

data i podpis 

mailto:biuro@ordo.info.pl

