
          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/KN13  

Opracowanie programu kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na 

jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 03-06-2019 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sukcesnauczyciela.nwsp@gmail.com lub złożyć 

w siedzibie Zamawiającego w Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku przy Al. 

Jana Pawła II 91, pok. REKTORAT, do dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:30 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

sukcesnauczyciela.nwsp@gmail.com  

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Łapińska, Adam Jakoniuk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

570 147 555, 857420199 wew. 13 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowania programu kształcenia nauczycieli 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na jednolitych stacjonarnych studiach magisterskich na 

kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: Podlaskie; Powiat: m.Białystok; Miejscowość: Białystok  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie maksimum dwóch ekspertów, którzy wspólnie opracują nowy 

program kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na jednolitych 

stacjonarnych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna.  

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi opracowania 



          

 

programu kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla jednolitych 

stacjonarnych studiów  magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna. Opracowanie 

programu nauczania będzie odbywało się w ścisłej współpracy z kadrą naukową Niepaństwowej 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.  

Program musi określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów. 

Program musi zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Stworzony program kształcenia powinien przyczynić się również do rozwoju kompetencji 

pedagogicznych, kompetencji społecznych studentów. Ma on uwzględniać nowoczesne metody 

pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.  

Nowy model kształcenia nauczycieli powinien opierać się na innowacyjnych, programach, 

nastawionych na jakość. Zgodnie z Komunikatem KE „Nowy Europejski Program na rzecz 

Umiejętności. Wspólne Działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na 

zatrudnienie i konkurencyjności” z 10 czerwca 2016 r., szczególna uwaga w rozwijaniu modelu 

kształcenia nauczycieli powinna być poświęcona innowacyjności w pedagogice. 

Program kształcenia musi być opracowany w oparciu o modele wypracowane w projekcie 

pozakonkursowym realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Opracowanie 

modelowych programów kształcenia nauczycieli (nr projektu POWR.03.01.00-00-P008/16) – zgodnie 

z zał. 12a stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

Opracowany program kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinien 

składać się z następujących części: 

1) Opracowanie koncepcji kształcenia  

2) Uzasadnienie utworzenia studiów na kierunku Pedagogika: ogólne cele kształcenia oraz możliwość 

zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku 

3) Opracowanie efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika / profil praktyczny, w tym  

zgodnie z rozp. MNiSW należy skonstruować tabelę pokrycia kwalifikacji poziomu 6 i 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (PRK) przez efekty kształcenia dla kierunku studiów, przypisanie efektów kierunkowych, 

obszarowych do modułów, przedmiotów i sposoby ich weryfikacji wraz z punktacją ECTS)  

4) Opis programu studiów: opracowanie siatek godzin i planów studiów 

5) Opracowanie systemu weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku prowadzonych zajęć i odbycia 

praktyk 

6) Opis praktyk zawodowych 

7) Opracowanie kart przedmiotów - opracowanie ram kart przedmiotu; karty przedmiotu powinny 

zostać opracowane przez wykładowców a wykonawca usługi będzie prowadzić nadzór i komunikację 

z wykładowcami w trakcie ich tworzenia  

8) Prowadzenie rozmów, wyłonienie i podpisanie umów ze szkołami, które przyjmą studentów na 

praktyki zawodowe 

 

 



          

 

Kod CPV 

80300000-7 

Nazwa kodu CPV 

Usługi szkolnictwa wyższego 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Zamówienie musi być wykonane w okresie do 15 lipca 2019 r. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

Załącznik 1 - 12a Propozycja nowego modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że członkowie zespołu posiadają łącznie: 

- wykształcenie Pedagogiczne, 

- praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem Pedagogika Wczesnoszkolna i 

Przedszkolnej 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Potwierdzenie posiadania wykształcenia pedagogicznego (np. dyplom ukończenia studiów) 

2) Potwierdzenie posiadania doświadczenia zawodowego związanego z kierunkiem Pedagogika 

Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, sporządzone wg 

wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniejszego ZO. 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena całkowita 100 % 



          

 

 

Wykluczenia 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wg załącznika nr 

2 do ZO. 

2. Zamówienia nie może realizować osoba zatrudniona (zatrudniona na podstawie stosunku pracy) 

do realizacji projektu POWER, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER. 

3. Wykonawca, który jest jednocześnie zaangażowany w realizację innych projektów finansowanych 

w ramach POWER i/lub w ramach innych programów projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, zobowiązany będzie 

do złożenia do podpisywanej umowy na realizację zamówienia oświadczenia, że obciążenie 

wynikające z ww. zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań 

powierzonych im w ramach poniższej umowy. Jednocześnie łączne zaangażowanie w realizację zadań 

we wszystkich ww. projektach nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER. 

 

Zamawiający – Beneficjent 

Nazwa 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 

Adres 

Al. Jana Pawła II 91 

15-703 Białystok  

Podlaskie, Białystok 

Numer telefonu 

570 147 555, 857420199 wew. 13 

Fax 

857442600 

NIP 

5422072800  

Tytuł projektu 

Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w NWSP w B-stoku  

Numer projektu 

POWR.03.01.00-00-KN13/18 


