Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli
oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje wykonawcy, który na podstawie umowy cywilnoprawnej wykona usługę polegającą na:
1.
Opracowaniu 40 artykułów prasowych dotyczących projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” oraz projektów realizowanych przez
powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Każdy artykuł
powinien składać się z co najmniej 5 standardowych stron (1800 znaków ze spacjami na stronę A4).
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy sporządzania artykułu o określonym temacie i zakresie,
wskazując termin jego opracowania (5-15 dni roboczych od dnia żądania, zależnie od danego
przypadku). Wykonawca ma również prawo zaproponować temat i treść artykułu z własnej inicjatywy
w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy jednak będzie on podlegał akceptacji
Zamawiającego.
2.
Opracowaniu 2 folderów związanych z projektem „System doskonalenia nauczycieli oparty na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Każdy folder powinien składać się z 32 stron
(w tym okładki) – do 1500 znaków ze spacjami na stronę A4 + wybór zdjęć z katalogu wskazanego
przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy tematykę i termin realizacji każdego folderu z czasem
na jego opracowanie 10-15 dni roboczych od dnia żądania.
Warunki, jakie musi spełniać oferent:
wymagane:
a. wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,
b. co najmniej 3-letnie doświadczenie nauczycielskie pracy w szkole,
c. co najmniej 3-letnie doświadczenie dziennikarskie w tworzeniu tekstów, w tym także tekstów z
obszaru oświaty,
d. posiadać udokumentowane umiejętności redakcyjne związane z opracowywaniem tekstów
merytorycznych, które ukazały się w prasie min. lokalnej, publikacji internetowej lub drukowanej
e. posiadać co najmniej trzy opracowane publikacje z tematyki oświatowej, w tym co najmniej
jedną z obszaru tematycznego określonego w ogłoszeniu (tj. doskonalenie nauczycieli), które w
całości lub fragmentach ukazały się w prasie min. lokalnej, publikacji internetowej lub
drukowanej - łącznie minimum 50 stron tekstu znormalizowanego A4 (należy podać: tytuły
tekstów, daty realizacji, liczby stron, miejsca publikacji).
Oferta osoby, która nie spełni wszystkich warunków wymaganych, nie podlega dalszej ocenie i
zostaje odrzucona z powodów formalnych.

Zasady współpracy:
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Wykonawca realizuje pracę w większości w sposób zdalny. Wykonawca w ramach otrzymanego
wynagrodzenia pokrywa wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy. Umowa jest realizowana od
dnia podpisania do momentu wykonania wszystkich prac (punkty 1 i 2 ogłoszenia), ale nie później, niż
do dnia 30 września 2015 r. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy o dzieło z
przeniesieniem praw autorskich. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w odpowiedniej części za
każde wykonane dzieło, na podstawie protokołu odbioru częściowego, w oparciu o przedstawiony
rachunek / fakturę. Zamawiający zastrzega, że w toku realizacji umowy może żądać od Wykonawcy
wykonania mniejszej liczby dzieł. Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał w tej sytuacji żadnych
roszczeń do Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktów
Oferent załączy do oferty treść opracowanej jednej publikacji z obszaru tematycznego określonego w
ogłoszeniu (tj. doskonalenia nauczycieli), które ukazały się w prasie min. lokalnej, publikacji
internetowej lub drukowanej.
Oferta (cena) powinna obejmować także wszystkie koszty związane z tworzeniem artykułów – w tym
m.in. koszty dojazdu do wybranych powiatów realizujących projekty (lista powiatów
http://www.ore.edu.pl/s/1143).
Oferta oceniana będzie wg następujących kryteriów:
1. Wartość merytoryczna załączonej publikacji (K) stanowi 20% oceny, gdzie 1%=1 punkt, w tej
części oceny można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przedmiotem oceny będzie
adekwatność opisanej treści do działań prowadzonych w obszarze tematycznym, w tym
działań z zakresu doskonalenia nauczycieli (poprawność merytoryczna, prawidłowość
stosowanej terminologii, spójność logiczna całości publikacji, poprawność językowa)
2. Zaproponowana w formularzu zgłoszeniowym cena brutto (C) stanowi 80% oceny,
gdzie 1%=1punkt, w tej części Oferent może uzyskać maksymalnie 80 punktów.
Liczba punktów przyznanych za cenę obliczana będzie wg wzoru:
Cn
C= -------- x 80pkt
Cb
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cn- najniższa cena wśród badanych ofert,
Cb – cena badanej oferty podana przez danego oferenta

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie będzie obliczana wg wzoru:
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LP= K+C
LP- łączna liczba punktów
K- liczba punktów przyznanych za publikację
C-liczba punktów przyznanych za cenę

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 20 lipca 2014 r. na adres:
paulina.mikucka@ore.edu.pl.
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a
także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osobę, która spełni wymagania oraz uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów.
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację wszystkich zadań
zawodowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
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.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
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