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Łomża, 28.03.2017 r. 

 

 

 

Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym 

na „Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli”  

na rzecz realizacji projektu 

 „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

„Spotkania szkoleniowo-warsztatowe rad pedagogicznych przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli”  na 

rzecz realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” 

 

2. Data i godzina otwarcia ofert: 

28.03.2017 r. godz. 8.45 

 

3. Obecni ze strony Zamawiającego: Komisja przetargowa w składzie: 

 

Maciej Listowski – wicedyrektor ŁCRE w Łomży – przewodniczący Komisji 

Janusz Kossakowski – konsultant ŁCRE w Łomży –członek Komisji 

Iwona Konopko – przedstawiciel UM Łomża – członek Komisji 

Sylwia Lubiejewska-Borys – sekretarz ŁCRE w Łomży –sekretarz Komisji 

 

4. Obecni ze strony Oferentów: 

Brak oferentów 
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5. Przebieg otwarcia: 

a. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia kwotę 9.000,00 zł 

w tym na poszczególne części: 

Lp Część Temat spotkania szkoleniowego Przedszkole 

Nr 

Wartość netto Stawka VAT Wartość 

brutto 

1.  Część I Jak rozwijać kreatywność, inicjatywność i 

przedsiębiorczość u dzieci przejawiających trudności w 

zachowaniu? 

PP 1 720,00zł zw 

 

720,00zł 

2.  Część II Kształtowanie u dzieci umiejętności zachowania się w 

każdej sytuacji społecznej, w szczególności w 

kontaktach dziecko – dziecko i dziecko - dorosły 

 

PP2 360,00zł zw 360,00zł 

3.  Część III Wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci 

kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie 

stosowania norm i zasad współżycia społecznego. 

 

PP2 360,00zł zw 360,00zł 

4.  Część IV Metody pracy pobudzające  kreatywność i 

innowacyjność dzieci w wieku 3-6 lat 

PP4 360,00zł zw 360,00zł 

5.  Część V 1. Jak umiejętnie motywować dziecko? Jak 

wypracować u dziecka motywację wewnętrzną? 

Motywowanie i wzmacnianie wysiłków dziecka wg 

Thomasa Gordona. 

 

PP8 720,00zł zw 720,00zł 
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6.  Część VI Metody i formy wspomagania dzieci w zrozumieniu 

przez nie zasad postępowania w różnych sytuacjach 

społecznych. 

PP9 720,00zł zw 720,00zł 

7.  Część VII Metody pracy z dzieckiem przedszkolnym  (3-6lat) – 

kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości – 

praktyczny warsztat 

PP10 720,00zł zw 720,00zł 

8.  Część VIII Przedsiębiorczy przedszkolak – metody aktywne w 

pracy z dzieckiem 3-6-letnim – praktyczne warsztaty 

PP14 720,00zł zw 720,00zł 

9.  Część IX Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli w zakresie wychowania dziecka poprzez 

różne formy aktywności muzyczno - ruchowej np. 

pedagogika zabawy metodą Klanzy 

PP2 720,00zł zw 720,00zł 

10.  Część X 1. Kształtowanie kompetencji społecznych i 

obywatelskich dziecka poprzez określanie i 

egzekwowanie reguł zachowania 

 

PP4 360,00zł zw 360,00zł 

11.  Część XI Przedszkolak na medal – kształtowanie postaw i 

wartości wychowawczych poprzez zabawę, przyjaźń, 

szacunek, współpracę. Niezwykłe zajęcia o życiowych 

wartościach 

PP5 360,00zł zw 360,00zł 

12.  Część XII Jak sprawić, by patriotyzm stał się atrakcyjny? – 

współczesny świat a historia oczami przedszkolaka. 

PP5 360,00zł zw 360,00zł 

13.  Część XIII Kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości wg 

Thomasa Gordona 

PP8 720,00zł zw 720,00zł 

14.  Część XIV Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku 

przedszkolnym w oparciu o metodę logorytmiki   

PP10 720,00zł zw 720,00zł 

15.  Część XV Rozwijanie u przedszkolaków kreatywności i 

umiejętności pracy w zespole z zastosowaniem metod 

PP15 360,00zł zw 360,00zł 
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pedagogiki zabawy w pracy z grupą. 

16.  CzęśćXVI Gry i zabawy rozwijające kreatywność i wyobraźnię 

dziecka w wieku przedszkolnym 

Sieć n-li 

przedszkoli 

360,00zł zw 360,00zł 

17.  CzęśćXVII Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w 

przedszkolu i w szkole z wykorzystaniem gier i zabaw „ 

matematyczne rozgrywki” 

Sieć n-li 

przedszkoli 

360,00zł zw 360,00zł 

 

b. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w wymaganym terminie złożono 2 oferty 

6. Oferta została złożona przez: 

 

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża 

2. „Oświata Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji SP.zo.o, ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk 

Zestawienie ofert. 

 

Lp Oferta Część Temat spotkania szkoleniowego Przedszkole 

Nr 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1.  

1 Część I 

Jak rozwijać kreatywność, inicjatywność i 

przedsiębiorczość u dzieci przejawiających trudności w 

zachowaniu? 

PP 1 

540,00zł 
zw 

 

540,00zł 

2.  

2 Część II 

Kształtowanie u dzieci umiejętności zachowania się  

w każdej sytuacji społecznej, w szczególności  

w kontaktach dziecko – dziecko i dziecko - dorosły 

 

PP2 

348,00zł 

zw 

348,00zł 

3.  
1 

Część III 

Wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci kompetencji 

społecznych, w szczególności w zakresie stosowania norm 

i zasad współżycia społecznego. 

 

PP2 

270,00zł 

zw 

270,00zł 

4.  
2 

348,00zł 348,00 zł 
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5.  
1 

Część IV 

Metody pracy pobudzające  kreatywność i innowacyjność 

dzieci w wieku 3-6 lat PP4 

270,00zł zw 270,00zł 

6.  
2 

348,00zł  348,00zł 

7.  

1 Część VII 

Metody pracy z dzieckiem przedszkolnym  (3-6lat) – 

kształtowanie kreatywności, przedsiębiorczości – 

praktyczny warsztat 

PP10 

540,00zł 
zw 

540,00zł 

8.  
1 Część VIII 

Przedsiębiorczy przedszkolak – metody aktywne w pracy 

z dzieckiem 3-6-letnim – praktyczne warsztaty 
PP14 

540,00zł zw 540,00zł 

9.  
1 

Część IX 

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli w zakresie wychowania dziecka poprzez różne 

formy aktywności muzyczno - ruchowej np. pedagogika 

zabawy metodą Klanzy 

PP2 

540,00zł 

zw 

540,00zł 

10.  
2 

696,00zł 696,00zł 

11.  
1 Część XV 

Rozwijanie u przedszkolaków kreatywności i umiejętności 

pracy w zespole z zastosowaniem metod pedagogiki 

zabawy w pracy z grupą. 

PP15 

270,00zł 
zw 

270,00zł 

12.  
1 CzęśćXVI 

Gry i zabawy rozwijające kreatywność i wyobraźnię 

dziecka w wieku przedszkolnym 

Sieć n-li 

przedszkoli 

270,00zł zw 270,00zł 

13.  
1 CzęśćXVII 

Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka w 

przedszkolu i w szkole z wykorzystaniem gier i zabaw „ 

matematyczne rozgrywki” 

Sieć n-li 

przedszkoli 

270,00zł 
zw 

270,00zł 

 

 


