Ogłoszenie o konkursie na zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych
odbywające się w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL
w roku akademickim 2018/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych na potrzeby realizacji
semestralnych zajęć Uniwersytetu Otwartego KUL. Nazwa i kod Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia: 80310000-0 Usługi
edukacji młodzieży.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi edukacyjne polegające na przygotowaniu i
przeprowadzeniu zajęć dla uczniów szkół podstawowych w dwóch przedziałach
wiekowych: klasy 1–3 i klasy 4–8 oraz usługi edukacyjne polegające na
przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla uczniów gimnazjum, a także dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
3. Forma zlecenia usługi – umowa cywilno-prawna. Umowa jest podpisywana tylko w
przypadku, jeśli oferta zostanie włączona w program Uniwersytetu Otwartego, a na
dane zajęcia zgłosi się grupa uczestników. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn
niezależnych od uniwersytetu (np. nagła rezygnacja grupy z zajęć) umowa będzie
anulowana.
4. Usługi realizowane będą w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; w niektórych przypadkach w siedzibie
szkoły/instytucji. Najczęściej zajęcia odbywać się będą w dni powszednie między
godz. 7.30 a godz. 15.30. Jednostka lekcyjna równa się godzinie dydaktycznej (45
min). Zajęcia odbywać się będą w roku akademickim 2018/2019. Ilość godzin
zleconych będzie uzależniona od zapotrzebowania na dane zajęcia zgłaszanego przez
grupy szkolne.
5. W przedmiocie zamówienia mieszczą się zakresy tematyczne z różnorodnych działów
wiedzy, w szczególności:
a) Filozofia , religia, Kościół
b) Język, kultura i sztuka
c) Media i komunikacja
d) Nauki przyrodnicze
e) Technika
f) Prawo, biznes i gospodarka
g) Matura, studia, kariera
h) Zdrowie, wychowanie, dziecko
i) Aktywność fizyczna
6. Metody prowadzenia zajęć:

Zajęcia muszą łączyć prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, kart
prac przygotowanych dla uczestników oraz ćwiczeniami interakcyjnymi. Zajęcia
mogą być prowadzone w grupie do 50 osób. W zależności od charakteru grupy oraz
ilości osób możliwe jest stosowanie podczas zajęć elementów warsztatowych,
dyskusji, burzy mózgów, gier dydaktycznych itp.
7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania autorskiego programu zajęć oraz ich
realizacji zgodnie z tematyką określoną w punkcie 5.
8. Zamawiający dokona wyboru i zatwierdzenia do realizacji najciekawszych ofert, z
których zostanie stworzony program dla grup szkolnych Uniwersytetu Otwartego na
rok akademicki 2018/2019. Z procesu wyboru ofert przez komisję konkursową
sporządzony zostanie protokół.
9. Zamawiający zastrzega sobie, iż zawarcie umowy określonej w punkcie 3 nastąpi
dopiero po zgłoszeniu się na dane zajęcia grupy uczestników. Wstępny harmonogram
zajęć zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawców. Szczegółowy harmonogram
zajęć zostanie ustalony po każdorazowym zgłoszeniu się grupy uczestników.
10. Oferty w postaci wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 należy dostarczyć do
sekretariatu Uniwersytetu Otwartego KUL (20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,
Gmach Główny p. 109A) do dnia 8 lutego br. do godziny 15.30. W przypadku
przesyłania ofert pocztą liczy się data dostarczenia do biura Uniwersytetu Otwartego
KUL.

