Ogłoszenie o naborze recenzenta do oceny 10 zestawów materiałów
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 –
poszukuje recenzenta do opracowania recenzji merytorycznej 10 zestawów materiałów
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie pisemnych recenzji zestawów wraz
z propozycjami zmian materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, które będą
oceną merytoryczną przygotowanych materiałów. Recenzje powinny stanowić min. 5%
objętości recenzowanych zestawów, w tym odnosić się do każdego zestawu oraz
załączonych multimediów.
Do zadań wykonawcy należą także kontakty zdalne z pracownikami ORE i innymi
ekspertami (e-mailowo, telefonicznie);
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrecenzuje 10 zestawów materiałów,
które otrzyma w czterech częściach, składających się z 2 lub 4 zestawów. Na wykonanie
recenzji każdego z zestawów Zamawiający przewiduje 2 dni kalendarzowe, tym samym na
zrecenzowanie dwóch lub czterech części przypadać będzie odpowiednio od 4 do 8 dni
kalendarzowych.
Każdy zestaw będzie się składał z:
a) 2, 3 lub 4 zeszytów o minimalnej łącznej liczbie 100 znormalizowanych stron (strona
to 1800 znaków ze spacjami) dla całego zestawu lecz nie więcej niż 120 stron.
b) minimum 2 multimediów, z których przynajmniej jeden został zdefiniowany jako:
 prezentacja multimedialna w formacie HTML (minimum 5 slajdów merytorycznych
bez uwzględnienia slajdu początkowego i końcowego);
 fotografie i ilustracje (w tym mapy, schematy, komiksy, rysunki, tablice itd.),
minimum 3 sztuki – w liczbie stanowiącej nie więcej niż 20% ogólnej liczby
zasobów multimedialnych;
 muzyka i nagrania dźwiękowe (minimum 15 sek. bez uwzględnienia oznaczenia
POWER);
 nagranie dźwiękowe lektorskie (minimum 30 sek. bez uwzględnienia oznaczenia
POWER);
 film;
 animacja wektorowa lub 3D z oprawą dźwiękową (minimum 30 sek. bez
uwzględnienia oznaczenia POWER );
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 prezentacja obsługi programu komputerowego (film lub screencast) krok po kroku
(minimum 2 min);
 interaktywne widżety, zadania i aplikacje.
Każdy z zestawów będzie zawierał materiały z różnych obszarów tematycznych związanych
z dydaktyką nauczania przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia.
Głównym celem projektu jest stworzenie, w ramach systemu doskonalenia nauczycieli,
modelu szkoły ćwiczeń, który będzie wspierał nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ze szczególnym
uwzględnieniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w języku
obcym oraz ICT), z zastosowaniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania
właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz
zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Rolą szkoły ćwiczeń będzie testowanie nowych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych
we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi oraz szkołami wyższymi kształcącymi
przyszłych nauczycieli. Szkoły ćwiczeń staną się „laboratorium” metodyczno-pedagogicznym, w którym nauczyciele będą mogli doskonalić swój warsztat pracy,
a studenci specjalizacji nauczycielskich – odbywać praktyki zawodowe m.in. poprzez
wykorzystywanie materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie
kompetencji kluczowych. Zestawy materiałów będą wykorzystywane przez szkołę ćwiczeń
w trakcie pilotażu. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w razie
braku uczestnictwa w obowiązkowym spotkaniu. Zamawiający przewiduje współpracę na
podstawie umowy o dzieło autorskie wraz z przeniesieniem praw autorskich na ORE.

Wymagania dla Recenzentów i sposób oceny ofert
Wymagania dla Recenzentów oraz sposób oceny ofert zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy
oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać
w szczególności z przedłużającej się procedury wyłaniania Wykonawców, z nieprzewidzianej
przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającej na przykład z konieczności
modyfikacji Zestawów materiałów, nienależytego wykonania umowy przez Wykonawców
opracowywanych materiałów lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez
Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa powyżej, możliwa jest pod
warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności
wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn.
Zmiana terminów, o których mowa poniżej, może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego,
po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku
konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji
umowy i jakość przedmiotu zamówienia.

Warunki finansowe realizacji zadania
Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa maksymalne
wynagrodzenie z tytułu dokonania recenzji 10 zestawów i przeniesienia majątkowych praw
autorskich na 12.000 zł brutto. Oferty na kwotę wyższą niż wskazana powyżej nie będą
podlegać ocenie. Zamawiający przewiduje płatności częściowe po wykonaniu recenzji
poszczególnych zestawów odebranych protokołem częściowym, bezusterkowym oraz po
poprawnym wystawieniu faktury/rachunku.

Wybór Wykonawcy
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik
nr 3) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 27 listopada 2017 r. do godz.
23:59, na adres: szkolacwiczen@ore.edu.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania kopii dokumentów potwierdzających
wykształcenie i doświadczenie, a także innych materiałów wymienionych przez Wykonawcę
w Formularzu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy bez podania
przyczyny.

Termin wykonania zamówienia
Planowany termin rozpoczęcia prac przez Recenzenta: 29 listopada 2017 r. przy czym
termin ten jest uzależniony od otrzymania zestawów materiałów od Wykonawcy zestawów
z przedmiotów przyrodniczych i może ulec przesunięciu.
Planowany termin zakończenia prac przez Recenzenta: 17 grudnia 2017 r. przy czym termin
ten jest uzależniony od otrzymania zestawów materiałów od Wykonawcy zestawów
z przedmiotów przyrodniczych i może ulec przesunięciu.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są
z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczenie dotyczy także powiązań kapitałowych lub innych powiązań niewymienionych
powyżej.
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