Załącznik nr 1

..............................................
(miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Zamawiającego
Nazwa organizacji: Fundacja Ukraina
Adres: ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław
E-mail: biuro@fundacjaukraina.eu,
Tel. 571 330 203
Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko: …………………..……
Adres: …………………….…..
E-mail: .........................................., tel.: ..............................................
I. Nazwa i nr zamówienia: przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i zarządzającej
placówek edukacyjnych (1-4 stanowiska), nr ogłoszenia 18/FAMI/2018
II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:
1. przygotowanie i przeprowadzenie 1-4 szkoleń dla kadry dydaktycznej i zarządzającej
placówek edukacyjnych o następującej tematyce:
Cz. I:
1) Proces adaptacji kulturowej (np. szok kulturowy, strategie akulturacji, stosunek
społeczeństwa większościowego do mniejszości)
Cz. II
2) Uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe dzieci cudzoziemskich (np. trauma,
syndrom stresu pourazowego – PTSD, zaburzenia rozwojowe, językowe, różnice
indywidualne – temperament i osobowość ucznia)
Cz. III
3) Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących różnych grup
etnicznych (np. kim są uchodźcy, kim – przedstawiciele mniejszości etnicznych i
narodowych, a kim – imigranci; jakie są ich prawa i obowiązki)
Cz. IV
4) Praca z klasą wielokulturową
Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany
jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
oraz budżetu państwa

2.

Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na jedną, jak kilka części zamówienia, w
zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia;
3. Każde szkolenie będzie trwało 6 godzin edukacyjnych, przy czym możliwa jest zarówno
realizacja danego szkolenia w ciągu jednego dnia, jak i w rozbiciu na 2-3 dni szkoleniowe
w zależności od potrzeb i preferencji uczestników szkolenia;
4. W każdym szkoleniu weźmie udział średnio 12 osób;
5. Szkolenia będą realizowane w okresie październik-grudzień 2018 r. Terminy szkoleń
zostaną ustalone w oparciu o możliwości czasowe i preferencje uczestników szkolenia,
przy czym należy mieć na uwadze, że szkolenie może być także realizowane w godzinach
między 9.00 a 16.00 w dni robocze;
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i złożenia na etapie postępowania
programu szkolenia dotyczącego wybranego przez siebie tematu/-ów;
7. Szkolenia powinny być prowadzone metodami aktywnymi, dopasowanymi do potrzeb
uczestników szkolenia;
8. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji wykorzystywanej w
trakcie szkolenia i przesłania jej Zamawiającemu do zaopiniowania na min. 3 dni przed
datą szkolenia;
9. szczegóły dotyczące zatrudnienia: zatrudnienie na umowę zlecenie, min. 6, max. 24
godziny szkoleniowe (edukacyjne);
10. miejsce świadczenia usług: w siedzibie Fundacji Ukraina na ul. Ruskiej 46a lub
w placówkach oświatowych na terenie Wrocławia
11. poczęstunek dla uczestników szkolenia, wydruk ewentualnych materiałów
pomocniczych/szkoleniowych, sala szkoleniowa – ww. koszty ponosi Zamawiający.
III. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu.
IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cz. I Proces adaptacji kulturowej (np. szok kulturowy, strategie akulturacji, stosunek
społeczeństwa większościowego do mniejszości)

L.p.

1.
2.

(A)

koszt
całkowity,
łącznie
ze
składkami
pracodawcy (B)

Cena za godzinę usługi
Cena za całość przedmiotu
zamówienia (6 godzin edukac.)

Cz. II Uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe dzieci cudzoziemskich (np. trauma,
syndrom stresu pourazowego – PTSD, zaburzenia rozwojowe, językowe, różnice
indywidualne – temperament i osobowość ucznia)

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany
jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
oraz budżetu państwa

L.p.

1.
2.

(A)

koszt
całkowity,
łącznie
ze
składkami
pracodawcy (B)

Cena za godzinę usługi
Cena za całość przedmiotu
zamówienia (6 godzin edukac.)

Cz. III Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących różnych grup etnicznych
(np. kim są uchodźcy, kim – przedstawiciele mniejszości etnicznych i narodowych, a kim –
imigranci; jakie są ich prawa i obowiązki)
L.p.

1.
2.

(A)

koszt
całkowity,
łącznie
ze
składkami
pracodawcy (B)

Cena za godzinę usługi
Cena za całość przedmiotu
zamówienia (6 godzin edukac.)

Cz. IV Praca z klasą wielokulturową
L.p.

1.
2.

(A)

koszt
całkowity,
łącznie
ze
składkami
pracodawcy (B)

Cena za godzinę usługi
Cena za całość przedmiotu
zamówienia (6 godzin edukac.)

V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Fundację
Ukraina w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie
podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
VI. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty
są1:
1. CV
2.……………………………………….

………………………………………….
podpis osoby uprawnionej
1 Obligatoryjnie CV oraz opcjonalnie inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
doświadczenie, referencje itp.
Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany
jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
oraz budżetu państwa

