
 
Dodatek nr 7 do SIWZ 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa autorskich programów do nauczania kompeten-
cji kluczowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę  Miedźno w ramach projektu „Kompe-
tentni uczniowie w Gminie Miedźno”  realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Oś priorytetowa  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie 
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edu-
kacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektyw-
ności kształcenia ogólnego – konkurs 
 

2. Program autorskich programów powinien obejmować minimum następujące zakresy 

tematyczne, z których zostaną utworzone grupy dostosowane do wieku uczniów/uczennic: 

1)  myślenie matematyczno-logiczne – poprzez łamigłówki i zadania matematyczne, zastosowanie 

rywalizacji i zadań zmierzających do pobudzania wyobraźni przestrzennej, 

2)  rozwijanie kreatywności, ciekawości świata nauki poprzez eksperymenty – wprowadzą UCZ w 

świat chemii, fizyki i przyrody (umiejętności przyrodnicze) 

3)  pewność siebie i umiejętność pracy w grupie – przy wykorzystaniu gry, dramy i zabawy dziecko 

uczy się współpracy i radzenia sobie z trudnościami 

4) umiejętność uczenia się i rozumienia – u dzieci wypracowana zostanie postawa „lubię czytać”, 

UCZ poznają techniki pamięciowe, które pozwolą na lepsze przyswajanie materiału z 

przedmiotów przyrodniczych, matematycznych czy nawet ICT 

5) umiejętność wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-pomocy 

dydaktycznych do nauki – dzięki zastosowaniu e-learningu uczniowie będą rozwijać kompetencje 

TIK. 

3.Projekt obejmuje szkoły: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie-159 uczniów 

2) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą-92 uczniów 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej-16 uczniów 

 

LICZBA GODZIN: Łącznie 36 gr/semestr x 2 semestry x 2h/tydz x 13 tyg/semestr, 1872h w proj. 

 

Podczas zajęć budowane będą m.in. (dostosowanych do wieku dzieci): 

 

- myślenie matematyczno-logiczne – poprzez łamigłówki i zadania matem., zastosowanie 

rywalizacji i zadań zmierz. do pobudzania wyobraźni przestrzennej 



 
- rozwijanie kreatywności, ciekawości świata nauki poprzez eksperymenty – wprowadzą uczniów 

w świat chemii, fizyki i przyrody (umiejętności przyrodnicze) 

- pewność siebie i umiejętność pracy w grupie – przy wykorzystaniu gry, dramy i zabawy dziecko 

uczy się współpracy i radzenia sobie z trudnościami 

-umiejętność uczenia się i rozumienia – u dzieci wypracowana zostanie postawa „lubię czytać”, 

uczniowie poznają techniki pamięciowe, które pozwolą na lepsze przyswajanie materiału z 

przedmiotów przyrodniczych., matematycznych czy nawet ICT 

-umiejętność wykorzystania TIK i e-pomocy dydaktycznych do nauki – dzięki zastosowaniu e-

learningu uczniowie będą rozwijać kompetencje TIK. 

4. Organizacja grup: 

Zaplanowano 8 poziomów zajęć dodatkowych., stacjonarnych w szkołach (1 poziom = 2 semestry = 

26 tyg, wszystkie zaj. 2h/tydz), łącznie 72 h/tydz: 

Kl. 1: ZSPw Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, ogółem 6 gr, 

12h/tydz,312h w proj 

Kl. 2: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP – w Ostrach nad Okszą 1 gr, O: 4 gr, 

8h/tydz,208h w proj. 

Kl. 3: ZSP Miedźnie – 1 gr, O: 1 gr, 2h/tydz,52h w proj. 

Kl. 4: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, O: 6 gr, 

12h/tydz,312h w proj. 

Kl. 5: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, O: 6 gr, 

12h/tydz,312h w proj. 

Kl. 6: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP – w Ostrach nad Okszą 2 gr, O: 5 gr, 

10h/tydz,260h w proj. 

Kl. 7: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 1 gr, O: 4 gr, 

8h/tydz,208h w proj. 

Kl. 8: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP  w Ostrach nad Okszą – 1 gr, O: 4 gr, 8h/tydz,208h w proj. 

Uczeń może wziąć udział w jednym poziomie zajęć. Dla każdego ucznia zostanie zakupiony podręcznik 

do zajęć i wykupiona licencja do aplikacji e-learning., dzięki czemu uczniowie będą mogli także 

samodzielnie pracować poza zajęciami. Zostaną także zakupione zestawy do eksperymentów, gotowe 

scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne (np. gry planszowe i zestawy flashcard). W trakcie 

10 miesięcy dostawca programów, zapewni opiekę metodyczną dla nauczycieli, aby zapewnić 

poprawność stosowania nowych metod przez nauczycieli. 

 
5. Każdy program powinien obejmować (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć): 
 



 
a)podręczniki dla uczniów do warsztatów z kompetencji kluczowych: 

Podręcznik zostanie zakupiony dla każdego ucznia – łącznie 269 sztuk. Podręcznik powinien być 

dostosowany do poziomu zajęć i wieku uczestników i zawierać min. 50 ćwiczeń na dany poziom. 

Podręczniki powinien obejmować materiał „przerabiany” w trakcie zajęć, do samodzielnych ćwiczeń w 

domu. Ponadto podręcznik powinien zawierać zadania rozwijające umiejętność logicznego myślenia, 

analizowania, dostrzegania powtarzalności w otaczającym świecie oraz kształtuje wyobraźnię 

przestrzenną. 

 
b)scenariusze zajęć dla prowadzących zajęcia wraz z wytycznymi dotyczącymi metodyki zajęć 

na 36 grupy (podręcznik trenerski) – 36 sztuki. Scenariusze zajęć dla prowadzących, powinien 

zawierać szczegółowe scenariusze każdego z zajęć, czyli etapy zajęć, pomoce dydaktyczne 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć, przykładowe komunikaty do uczniów. wraz z opieka 

metodyczna . Opieka metodyczna to  również wsparcie nauczycieli w przypadku wątpliwości i pytań 

dotyczących metody prowadzenia zajęć. , przez okres 2 semestrów, tj. w roku szkolnym 

2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę metodyczną w 

każdym miesiącu realizacji umowy. 

c)aplikacja e-learningowa dla każdego z uczniów (licencja) do warsztatów z kompetencji 

kluczowych, w tym licencja dostępowa dla każdego ucznia przez okres 2 semestrów tj. w roku 

szkolnym 2019/2020-II semestr i 2020/2021-1 semestr. Dodatkowo licencje dostępowe do panelu 

e-lerningowego dla prowadzących zajęcia (kontrola postępów uczniów). 

Licencja powinna umożliwiać dostęp do panelu e-learningowego. Panel e-learningowy powinien 

składać się z fabularnych gier RPG (ang. role-playing game) i specjalnych „maszyn treningowych” 

pozwalających na trening również w domu. 

d)pomoce dydaktyczne dla każdej z grup-36 zestawów 

Zestaw gier edukacyjnych, gier planszowych, kart flashcards dla klas I-VIII– przy czym jedna gra 

edukacyjna będzie wykorzystywana przez kilka grup:36 zestawów 

e)zestawy do eksperymentów - 36 grup w projekcie 

Lista materiałów będzie uzależniona od wymogów programów (listy eksperymentów, zadań) 

przewidzianych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych (zgodnie ze scenariuszami zajęć 

dostarczonymi przez wykonawcę) m.in. odczynniki barwniki, piasek kwarcowy, żwir, węgiel aktywowany 

strzykawki, balony, słomki, żyłki, chemia domowa, artykuły spożywcze, odczynniki chemiczne.: 

Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 

Azotany: (V)amonu (saletra amonowa) 50 g, potasu (saletra indyjska) 100 g, sodu 



 
(saletra chilijska) 100 g, srebra 5 g 

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy 

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml 

Chlorki: miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, potasu 100 g, sodu 250 g, wapnia 100 g, 

żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 

Chrom butelka szklana (grudki, 50g) 

Cyna (metal-granulki) 50 g 

Cynk-granulki - 50g 

Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 

Glin butelka szklana (proszek, 100 g) 

Jodek potasu butelka szklana 200g 

Kwasy: aminooctowy (glicyna) 50 g, azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, solny (ok.36%, 

kwas solny) 250 ml, fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml, 

solny butelka szklana 250 ml 

Magnez (metal-wiórki) 25 g, (metal-proszek) 100 g, (wstążka, 1 g) 

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g szklana buteleczka 

Miedź (metal- drut) 50 g 

Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 1000 ml 

Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt. 

Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 

Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 

Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 

Siarka (mielona -) 250 g 

Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g 

Tlenki: magnezu torebka foliowa (250g), miedzi(II) 50 g, ołowiu(II) (glejta) 50 g, 

wapnia butelka szklana/plastikowa 500 ml, żelaza III torebka foliowa (50g) 

Węgiel (grafit, sztabka) 

Węglany: potasu bezwodny 100 g, sodu kwaśny butelka szklana 250g, wapnia torebka 

foliowa 500g 

Woda demineralizowana 5l 

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 

Wodorotlenek sodu opakowanie plastikowe substancja stała 250 g 

Wodorotlenek wapnia butelka szklana (250g) 



 
Wskaźnikowe paski demonstracyjne ph 1-14- wym. 24 x 2,5 cm., zawierające 

kartę kontrolną wyników. 

Żelazo butelka szklana (opiłki, 150 g) 

Żelazo butelka szklana (proszek, 250 g) 

6. Tabelaryczne zastawienie towarów składających się na przedmiot zamówienia: 

L.p. Kategoria J.m. 
Liczba 

jednostek 

1 Autorskie podręczniki dla uczniów szt. 269 

2 Szczegółowe scenariusze zajęć dla nauczycieli wraz z 

wytycznymi dotyczącymi metodyki zajęć (podręcznik 

trenerski) wraz z opieką metodyczną 

Opieka metodyczna to  również wsparcie nauczycieli w 

przypadku wątpliwości i pytań dotyczących metody 

prowadzenia zajęć. , przez okres 2 semestrów, tj. w roku 

szkolnym 2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I) 

szt. 36 

3 Licencje dostępowe do panelu e-learningowego dla uczniów, w 

tym licencja dostępowa dla każdego ucznia na każdy semestr, 

przez okres 2 semestrów, tj. w roku szkolnym 2019/2020(I-VI) 

i 2020/2021(IX-I) Dodatkowo licencje dostępowe do panelu e-

lerningowego dla prowadzących zajęcia (kontrola postępów 

uczniów). 
 

szt. 269 

4 Licencje dostępowe do panelu e-learningowego dla 

prowadzących zajęcia (kontrola postępów uczniów), w tym 

licencja dostępowa dla każdego prowadzącego na każdy 

semestr, , przez okres 2 semestrów, tj. w roku szkolnym 

2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I).   

szt. 36 

5 Gry edukacyjne, gry planszowe , karty flashcards dla klas I-VIII szt. 36 

6 Zestawy do eksperymentów szt. 36 

 

7. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień 

(CPV):   

CPV - 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 
CPV- 80420000-4 Usługi e-learningowe 
CPV-80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

CPV-80521000-2 Usługi opracowania programów szkoleniowych 

8. Równoważne rozwiązania techniczne. 



 
- W przypadku użycia w SIWZ lub dodatkach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 

pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

-W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w 

trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że 

zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane  dostawy  spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane 

dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym 

akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, 

o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

-Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje 

także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 

przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani 

możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany 

danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 

dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 


