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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2021 r. 
 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny zaprasza do złożenia oferty 

na realizację zajęć dydaktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad praktykantami 

z ramienia placówki, w której realizowana jest przez studentów praktyka w ramach II stopnia 

studiów kierunku Pedagogika nauczycielska, specjalności Pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Studia te są realizowane przez Uniwersytet 

Warszawski w ramach projektu Laboratorium Edukacji Przyszłości nr POWR.03.01.00-00-

KN29/18. 
 

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  00-927 Warszawa 

NIP: 525-001-12-66 

REGON: 000001258 

 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości                   

od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 

przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020” Ministerstwa Rozwoju. 

 

 

UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA: 

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.pedagog.uw.edu.pl 

http://www.pedagog.uw.edu.pl/


 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV): 

 CPV: 80300000 - 7 usługi szkolnictwa wyższego 

 CPV: 80000000 - 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać 

w odniesieniu do wszystkich części. 

3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: 
 

 

Nazwa usługi 

 

Typ zajęć 

 
Liczba 

opiekunów 

Maksymalna 

liczba 

studentów 

/1 opiekuna 

Termin 

realizacji 

usługi: 

Część 1. Sprawowanie opieki 

ze strony placówki edukacyjnej, 

w której realizowana jest praktyka, 

nad studentami odbywającymi 

praktykę językową w przedszkolu 

Praktyka językowa 

ciągła trwająca 1/2 

miesiąca (30 godz.), 

cz. I: realizacja 

praktyk w 

przedszkolu 

5 4 
17.01- 

31.03.2022 

Część 2. Sprawowanie opieki 

ze strony placówki edukacyjnej, 

w której realizowana jest praktyka, 

nad studentami odbywającymi 

praktykę językową w szkole 

podstawowej 

Praktyka językowa 

ciągła trwająca 1/2 

miesiąca (30 godz.), 

cz. II: realizacja 

praktyk w szkole 

podstawowej w 

klasach 0-3 

4 4 
01.03- 

30.06.2022 

 
4. Na potrzeby niniejszego zapytania godzina dydaktyczna oznacza 45 minut. 

5. Każdy opiekun obejmie wsparciem nie więcej niż 4 studentów. 

6. Przez opiekę nad praktykantami w ramach praktyk wymienionych w pkt 3, Zamawiający rozumie 

wykonywanie następujących czynności: 

a) udostępnienie praktykantowi dokumentacji placówki, do zapoznania się (program pracy, 

plany zajęć, regulamin pracy placówki, inne dokumenty – w miarę potrzeb i możliwości), 

b) umożliwienie praktykantowi obserwacji prowadzonych przez siebie zajęć (jeśli 

nie ma możliwości wejścia do placówki, to Opiekun Praktyk: nagrywa zajęcia, zapewnia 

stream zajęć na wybranej platformie, np. ZOOM, korzysta z gotowych filmów, robi zdjęcia 

poszczególnych aktywności, dbając o zasady nierozpowszechniania wizerunku dzieci, 

lub opisuje doświadczenia zapewniając dbałość o szczegóły), gotowość do omówienia 

i wyjaśnienia podejmowanych przez siebie działań dydaktycznych, 

c) konsultowanie i udzielanie praktykantowi informacji zwrotnych na temat przygotowanych 

przez niego scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, 



 
d) obserwowanie zajęć przygotowanych i prowadzonych przez praktykanta, i udzielanie 

informacji zwrotnych na temat zajęć bezpośrednia w placówce lub z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej, 

e) umożliwianie praktykantowi przeprowadzenia zajęć (w miarę możliwości w czasie 

rzeczywistym w swojej placówce, za pomocą: streamu zajęć na wybranej platformie,                

np. ZOOM, nagrań przygotowanych przez studenta, gier i zabaw zaprojektowanych 

i przygotowanych przez studenta, lub samemu prowadząc zajęcia według scenariusza 

studenta po czym omawia z nim szczegółowo przebieg zajęć) 

f) w miarę możliwości, zachęcanie praktykanta do podejmowania dodatkowych aktywności 

wychowawczych i dydaktycznych w placówce (przygotowanie dodatkowych materiałów 

do wykorzystania przez dzieci, etc.), 

g) bycie w stałym kontakcie z koordynatorem praktyk z ramienia UW i udzielanie mu informacji 

na temat pracy nauczycielskiej praktykanta, na zakończenie praktyki w placówce 

przeprowadzenie rozmowy ze studentem na temat pracy studenta podczas praktyk 

i wystawienie praktykantowi opinii i oceny. 

7. Opiekę nad praktykantami może zrealizować wykonawca, który uzyskał i przedstawił pisemną 

zgodę dyrekcji placówki, w której będą realizowane praktyki, co zostanie dodatkowo potwierdzone 

po rozstrzygnięciu postępowania podpisaniem porozumienia w sprawie organizacji praktyk 

pedagogicznych między przedszkolem lub szkołą lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

a Wydziałem Pedagogicznym UW. 

8. Wykonawca zrealizuje opiekę nad praktykantami w terminach określonych w harmonogramie 

przygotowanym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania wskazanych przez Zamawiającego materiałów 

powstających w ramach realizacji zamówienia zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji” 

dostępnym na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

logotypy do umieszczenia na materiałach. 

10. Planowane miejsce realizacji zajęć: 

 Praktyki językowe zostaną zrealizowane w szkołach podstawowych lub przedszkolach 
 

WARUNKI JAKIE POWININ SPEŁNIAĆ WYKONAWCA: 

1) sprawujący opiekę nad studentami w zakresie praktyk językowych 

 posiadanie zatrudnienia w placówce, w której będą realizowane praktyki, co najmniej 

do 30.06.2022 r. 

 nauczanie na co dzień języka angielskiego w placówce przedszkolnej lub szkole podstawowej 

w klasach 0-3 

 staż pracy z dziećmi do 10 roku życia nie mniejszy niż 5 lat, 

 pisemna zgoda dyrekcji placówki, w której zatrudniona jest osoba, która będzie opiekunem 

praktyk, na realizację praktyk (dodatkowo zostanie to potwierdzone po rozstrzygnięciu 

postępowania podpisaniem porozumienia w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych 

pomiędzy szkołą/przedszkolem a Uniwersytetem Warszawskim). 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT: 

 
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mzytko@uw.edu.pl 

do dnia 12.01.2022 r. do godz. 16.00. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. 

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym                

w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wraz ze Zgodą na odbycie praktyk przez studentów 

stanowiącą Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy. 

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym, z Panią 

Prof. ucz. dr hab. Małgorzatą Żytko, e-mail: mzytko@uw.edu.pl 

 
INFORMACJE DODATKOWE: 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego 
oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej:   

Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania 

do momentu upublicznienia modyfikacji. 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
Zał. 1. FORMULARZ OFERTY 
Zał. 2. ZGODA na odbycie praktyk przez studentów 

mailto:mzytko@uw.edu.pl
mailto:mzytko@uw.edu.pl

