Odpowiedzi na pytania 1-3
do ogłoszenia o zamówieniu „Usługi edukacyjne i szkoleniowe – prowadzenie szkoleń dla
nauczycieli i edukatorów oraz mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych.
Pytanie 1: W jakiej wysokości zamówienie będzie opłacone ze środków publicznych?
Odpowiedź:
Źródłem finansowania zamówienia są w 100 % środki publiczne.
Pytanie 2: Co zamawiający rozumie przez: „ukończony kurs trenerski w zakresie
edukacji cyfrowej lub równoważny (zakres równoważności: tematyka pozwalająca
stwierdzić posiadanie kompetencji w dziedzinie edukacji cyfrowej lub medialnej oraz
metodyki nauczania osób dorosłych”)
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże, iż osoby skierowane do realizacji
zamówienia są przygotowane do nauczania osób dorosłych oraz do nauczania z zakresu
edukacji cyfrowej.

Pytanie 3: Jakie zamawiający może wskazać przykłady kursów trenerskich
wymienionych w pkt. 2 zapytania?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada wiedzę, że wiele instytucji prowadzi kursy oraz szkolenia pokrywające
się zakresem tematycznym z wymaganym warunkiem postawionym w zamówieniu
dotyczącym ukończonego kursu trenerskiego w zakresie edukacji cyfrowej.
Zamawiający nie zawęża kryterium do oceny ściśle wskazanych kursów czy podmiotów je
prowadzących. Zamawiający będzie analizował każdy
wskazany kurs lub zakres
równoważności biorąc pod uwagę, czy tak przedstawiony wykaz pozwala stwierdzić, że
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osoba skierowana do realizacji zamówienia ma przygotowanie do
nauczania osób dorosłych z zakresu edukacji cyfrowej.
Przykład 1:
W ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w
przedszkolach i szkołach” realizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty został zorganizowany kurs
trenerski. Zapis dyplomu z takiego kursu potwierdza, że uczestnik ukończył/a stacjonarną
Szkołę Trenerów (134 godziny) oraz siedmiomodułowy kurs e-learningowy (około 100
godzin) w ramach programu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w
przedszkolach i szkołach”.
Mimo iż z nazwy kursu i treści dyplomu nie wynika zakres edukacji cyfrowej lub medialnej,
to z zakresu tematycznego kursu wynika, że część godzin była poświęcona tematyce edukacji
cyfrowej i medialnej.
Zamawiający uzna tak opisany warunek za spełniony, pod warunkiem, że Wykonawca
wskaże, iż kurs wypełnia zakres równoważności wymagany przez zamawiającego.
Przykład 2:
Osoba ukończyła kurs trenerski dający uprawnienia trenera organizacji pozarządowych (np.
zorganizowany przez jedną z organizacji harcerskich).
Dodatkowo osoba ta wzięła udział w kursie organizowanym przez Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów o tytule „Nauka programowania w klasach 1-3”
lub w kursie „Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może
wspierać projekty edukacyjne”.
Zamawiający uzna tak opisany warunek za spełniony.
Przykład 3:
Osoba kierowana do realizacji zamówienia ukończyła pedagogikę, a w programie studiów
zawarty był przedmiot „andragogika” oraz wzięła udział w 6 godzinnym warsztacie o
przykładowym tytule „Nowe technologie - wykorzystanie TIK w edukacji”.
Zamawiający uzna tak opisany warunek za spełniony, pod warunkiem, że Wykonawca
wskaże, iż w programie studiów znalazły się treści wypełniające zakres równoważności
wymagany przez zamawiającego.
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Należy podkreślić, że Zamawiający sformułował w ogłoszeniu wyrażenie „kurs trenerski w
zakresie edukacji cyfrowej” i dla zachowania przejrzystości określił zakres równoważności.
Nie jest więc wymogiem, by wskazane formy doskonalenia zawodowego, szkolenia
ukończone przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, w swojej nazwie zawierały
wyrażenia „kurs trenerski w zakresie edukacji cyfrowej”, a jedynie swoim zakresem
potwierdzały przygotowanie do nauczania osób dorosłych i nauczania z zakresu edukacji
cyfrowej lub medialnej.
Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający uzna warunek za spełniony zarówno w sytuacji,
gdy Wykonawca wskaże, że osoba ukończyła „Kurs trenerski w zakresie edukacji cyfrowej”,
jak również gdy wykaże, że dana osoba ukończyła formy doskonalenia, szkolenia związane z
edukacją cyfrowa lub medialną oraz związane z nauczaniem osób dorosłych.
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