Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polkowice, dnia 27 sierpnia 2012 r.
OA.042.1.4.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POWIAT POLKOWICKI
59-100 Polkowice, ul. Górna 2

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) na
realizację zadania p.n.:
„Świadczenie usług szkolnictwa w Liceum Ogólnokształcącym w Polkowicach
w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum
Ogólnokształcącego w Polkowicach”,
w ramach których realizowane będą następujące zajęcia, stanowiące odrębne zadania:
Zadanie 1: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego warsztaty uczenia się pod nazwą „Będę
mistrzem”;
Zadanie 2: usługa pełnienia obowiązków doradcy zawodowego prowadzącego warsztaty pod nazwą
„Będę mistrzem”,
Zadanie

3:

usługa

pełnienia

obowiązków

prowadzącego

zajęcia

pozalekcyjne

rozwijające

zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne pod nazwą „Aktywni w środowisku”,
Zadanie 4: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne dydaktycznowyrównawcze z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”;
Zadanie

5:

usługa

pełnienia

obowiązków

prowadzącego

zajęcia

pozalekcyjne

rozwijające

zainteresowania z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”,
Zadanie

6:

usługa

pełnienia

obowiązków

prowadzącego

zajęcia

pozalekcyjne

rozwijające

zainteresowania teatralne pod nazwą „Teatr Anty-dotum”;
Zadanie 7: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
pod nazwą „Koło języka angielskiego”.

Zatwierdził, dnia:.................................................
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych w art. 93 ustawy.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, która składa się z następujących rozdziałów:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1: „Cena oferty”,
- załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy”,
- załącznik nr 3: „Oświadczenia wykonawcy”,
- załącznik nr 4: „Potencjał kadrowy” wraz z oświadczeniem że osoby skierowane do realizacji
zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności”
C. Wzór umowy.

Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZDZIAŁ A – informacje dla Wykonawcy
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Bądź kowalem swojego losu –
program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach” - na podstawie umowy nr UDAPOKL.09.01.02-02-153/11-00 z dnia 28 maja 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Przedmiotem

zamówienia

prowadzenie

zajęć

są:

Usługi

pozalekcyjnych

edukacyjne

i

doradztwa

zawodowego

(dydaktyczno

-

wyrównawczych

oraz

obejmujące
rozwijających

zainteresowania) dla uczestników Projektu „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy
Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach” - na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02153/11-00 z dnia 28 maja 2012 r., w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. W ramach
niniejszego zamówienia realizowane będą następujące zajęcia, stanowiące odrębne zadania:
ZADANIE 1 - warsztaty uczenia się pod nazwą „Będę mistrzem”; zajęcia umożliwiające
poznanie metod i technik uczenia się, rodzajów inteligencji, zwracające uwagę na rolę motywacji,
wiary we własne możliwości, wytrwałość i konsekwencję w procesie uczenia się. 2 prowadzących;
12 grup, w każdej po 19 godzin zegarowych. Łącznie 168 godzin zegarowych na prowadzącego
(114 godziny w roku szkolnym 2012/2013 i 54 godziny w roku szkolnym 2013/2014).
ZADANIE 2 – doradca zawodowy - warsztaty uczenia się pod nazwą „Będę mistrzem”;
zajęcia doskonalące umiejętność wyboru i planowania swojej drogi zawodowej, podnoszące
samoocenę. 1 prowadzący; 12 grup, w każdej po 8 godzin zegarowych. Łącznie 144 godziny
zegarowe (96 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 48 godzin w roku szkolnym 2013/2014).
ZADANIE

3

ekologiczne

-

zajęcia

rozwijające

zainteresowania

przyrodniczo-

pod nazwą „Aktywni w środowisku”; zajęcia kształtujące umiejętność

interdyscyplinarnego
i

pozalekcyjne

społeczeństw,

myślenia,

wykorzystania

dostrzegania
TIK

do

zależności

prezentacji

między

wyników

stanem

obserwacji

i

środowiska
doświadczeń.

Przygotowujące do konkursów i studiów na kierunkach przyrodniczych. 2 prowadzących;
2 grupy po 2 godziny w tygodniu. Łącznie 66 godzin dydaktycznych na prowadzącego (34 godziny
w roku szkolnym 2012/2013 i 32 godziny w roku szkolnym 2013/2014).
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ZADANIE 4 - zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki pod nazwą
„Matematyka dla wszystkich”; zajęcia ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji
matematycznych uczniów, pokonywanie barier w kontynuowaniu kształcenia matematycznoprzyrodniczego i technicznego. Zajęcia o charakterze wyrównawczym i przygotowującym do
matury. 2 prowadzących; 2 grupy po 2 godziny w tygodniu. Łącznie

94 godziny dydaktyczne na

prowadzącego (47 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 47 godzin w roku szkolnym 2013/2014).
ZADANIE 5 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z matematyki pod
nazwą „Matematyka dla wszystkich”;

zajęcia ukierunkowane na

rozwój

kluczowych

kompetencji matematycznych uczniów, pokonywanie barier w kontynuowaniu kształcenia
matematyczno-przyrodniczego

i

technicznego,

przygotowujące

do

konkursów.

Zajęcia

o charakterze wyrównawczym i przygotowującym do matury. 2 prowadzących; 2 grupy po
2 godziny w tygodniu. Łącznie 94 godziny dydaktyczne na prowadzącego (47 godzin w roku
szkolnym 2012/2013 i 47 godzin w roku szkolnym 2013/2014).
ZADANIE 6 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania teatralne pod nazwą
„Teatr Anty-dotum”; zajęcia z improwizacji teatralnej, pracy nad świadomością ciała, plastyki
ruchu, dykcji, choreografii i tańca. 1 grupa – 4 godziny dydaktyczne w tygodniu. Łącznie 200
godzin dydaktycznych (100 godzin w roku szkolnym 2012/2013 i 100 godzin w roku szkolnym
2013/2014).
ZADANIE 7 - zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pod nazwą „Koło języka
angielskiego”; zajęcia rozwijające sprawności językowe, poszerzające wiedzę z zakresu struktur
leksykalno-gramatycznych, przygotowujące do matury. 2 prowadzących; 2 grupy po 2 godziny
w tygodniu. Łącznie 94 godziny dydaktyczne na prowadzącego (47 godzin w roku szkolnym
2012/2013 i 47 godzin w roku szkolnym 2013/2014).
Zamawiający określając czas trwania zajęć jako godzina dydaktyczna ma na uwadze zapisy
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228 poz. 1487) tj.: Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia
i

zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych

trwa 45

minut,

a

godzina

zajęć

specjalistycznych

- 60 minut. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji rodzaju zajęć znajdują się w w/w
rozporządzeniu.
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Zakres czynności nauczycieli prowadzących zajęcia obejmuje:
1. Realizację Projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDAPOKL.09.01.02-02-153/11-00, wnioskiem aplikacyjnym oraz harmonogramem realizacji
Projektu.
2. Pomoc przy sporządzeniu zamówienia na pomoce dydaktyczne do zajęć.
3. Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych i ich prowadzenie.
4. Zebranie deklaracji uczestnictwa młodzieży w projekcie oraz upoważnień do przetwarzania
danych osobowych młodzieży od rodziców lub opiekunów prawnych (w sytuacji, gdy
młodzież uczestnicząca w zajęciach jest niepełnoletnia).
5. Przetwarzanie

danych

osobowych

młodzieży

biorącej

udział

w

Projekcie

zgodnie

z obowiązującym prawem.
6. Prowadzenie

dziennika

zajęć

i

ewidencji

osób

uczestniczących

w

zajęciach

oraz dokumentacji związanej z realizacją zajęć.
7. Udostępnianie

dziennika

zajęć

Kadrze

Zarządzającej

Projektem

oraz

osobom

kontrolującym realizację Projektu.
8. Monitoring działań przewidzianych w zadaniu oraz ich dokumentacja.
9. Sporządzanie raportu postępu uczniów (oprócz części 1, 2 i 7).
10.

Przygotowanie sprawozdań.

11.

Współpraca z Kadrą Zarządzającą Projektem.

12.

Udział w spotkaniach roboczych zespołu projektowego.

13.

Przekazanie

całej

dokumentacji

wytworzonej

w

podczas

zajęć

Koordynatorowi

w okresie dwóch tygodni po zakończeniu zajęć, nie później niż w ostatnim dniu trwania
umowy.
14.

Odpracowanie zajęć, które nie odbyły się w terminach określonych w harmonogramie
z powodu uzasadnionej nieobecności wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach.
Zleceniobiorca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

15.

Poddanie się kontroli planowej i nieplanowej zarówno ze strony Zleceniodawcy, jak też
instytucji zewnętrznych.

16.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom zajęć.

17.

Informowanie i zgłaszanie Kadrze Zarządzającej Projektem wszelkich nieprawidłowości,
problemów związanych z realizacją niniejszej umowy.

18.

Poinformowanie uczniów o realizacji zajęć w ramach Projektu „Bądź kowalem swojego
losu

–

program

rozwojowy

Liceum

Ogólnokształcącego

w

Polkowicach”

-

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz dbanie, aby w salach, w których odbywają się zajęcia związane
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z realizacją przedmiotowego Projektu zawsze znajdowały się materiały promocyjne
dotyczące Projektu. Materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Koordynatora.
Miejscem wykonania świadczenia będzie Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
Wspólny słownik zamówień CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowe

informacje

na

temat

realizacji

przedmiotu

zamówienia

wskazane

zostały

w załączonym do specyfikacji projekcie umowy.
Wymogi formalne:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedno lub więcej ze wskazanych
w specyfikacji zadań.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
3 września 2012 r.– 20 czerwca 2014 r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
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2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje min. jedną osobą
(odpowiednio do części zamówienia), posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
1) W przypadku składania oferty na ZADANIE 1 - warsztaty uczenia się pod nazwą „Będę
mistrzem”:
- wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi,
- uprawnienia do prowadzenia zajęć uczenia się,
- znajomość kinezjologii edukacyjnej,
- doświadczenie w pracy z młodzieżą,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
2) W przypadku składania oferty na ZADANIE 2 – doradca zawodowy - warsztaty uczenia
się pod nazwą „Będę mistrzem”:
- wykształcenie wyższe w zakresie poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości,
-

nauczyciel

min.

mianowany,

z

min.

5

letnim

stażem

pracy

w

szkole

ponadgimnazjalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
3) W przypadku składania oferty na ZADANIE 3 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne pod nazwą „Aktywni w środowisku”:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (biologiczne, chemiczne, geograficzne),
- nauczyciel dyplomowany z min. 5 letnim stażem pracy w szkole,
- doświadczenie w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych,
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- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.

4) W przypadku składania oferty na ZADANIE 4 - zajęcia pozalekcyjne dydaktycznowyrównawcze z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”:
- wykształcenie wyższe matematyczne,
-

nauczyciel

min.

kontraktowy,

z

min.

2

letnim

stażem

pracy

w

szkole

ponadgimnazjalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
5) W przypadku składania oferty na ZADANIE 5 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”:
- wykształcenie wyższe matematyczne,
- nauczyciel dyplomowany z min. 5 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
- egzaminator maturalny z matematyki,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
6) W przypadku składania oferty na ZADANIE 6 – prowadzący zajęcia pozalekcyjne
rozwijające zainteresowania teatralne pod nazwą „Teatr Anty-dotum:
- wykształcenie kierunkowe – instruktor teatralny lub animator kultury,
- doświadczenie w pracy z młodzieżą,
- odpowiedzialność, kreatywność, zdolności organizacyjne,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
7) W przypadku składania oferty na ZADANIE 7 - zajęcia pozalekcyjne z języka
angielskiego pod nazwą „Koło języka angielskiego”:
- wykształcenie wyższe - filologia angielska,
-

nauczyciel

min.

mianowany,

z

min.

5

letnim

stażem

pracy

w

szkole

ponadgimnazjalnej,
- egzaminator maturalny z języka angielskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
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Na potwierdzenie powyższych wymogów Wykonawca przedłoży wykaz osób, w którym wskaże
osobę/by (bądź siebie, jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną, która będzie realizowała
zamówienie), wskazując jednocześnie jej doświadczenie w wymaganym zakresie oraz złoży
stosowne oświadczenie o treści zgodnej z załączoną do specyfikacji o posiadaniu przez tą osobę
wymaganych kwalifikacji i umiejętności.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.

IV. DOKUMENTY, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.
1 USTAWY
1.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w

art.

22

ust.

1

ustawy, oprócz

oświadczenia o

spełnianiu

warunków

udziału

w postępowaniu należy przedłożyć:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
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wystawiony

nie

wcześniej

niż

6

miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w pkt 1.2.
1.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1.3.1

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6

miesięcy

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W

zakresie

potwierdzenia,

że

oferowane

dostawy,

usługi

lub

roboty

budowlane

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: nie wymagane

3. INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1
a) Oświadczenie, że osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje
i umiejętności – odpowiednio dla każdej z części, złożone zgodnie z treścią SIWZ.
b) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
c) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być
dołączony

dokument

ustanawiający

przez

Wykonawców

chcących

startować

wspólnie

wspólnego pełnomocnika.
d) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenia o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z powodu
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niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz dokumenty, o których
mowa w pkt 1.2 i 1.3 muszą być złożone przez każdy podmiot.
e) Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki
cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
f) W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej zawierające wskazanie prowadzonej działalności gospodarczej.
g) Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 Formularza ofertowego.
h) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy; w przypadku kiedy
Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego
podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego
zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
VII. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
i podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo
uzupełnienia oferta

wykonawcy

podlega

odrzuceniu

lub konieczne byłoby

unieważnienie
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postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu oraz

spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy
w wyznaczonym terminie nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków

udziału

w

postępowaniu,

lub

też

w

wyznaczonym

terminie

nie

uzupełnili

pełnomocnictw.
4. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania przez oferowane dostawy, usługi
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, a także nie spełnili innych
wymagań

określonych

w

ustawie,

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

oraz w ogłoszeniu podlegać będą odrzuceniu.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy
złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w trybie art. 38
ustawy, co oznacza, że Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
wskazanego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający odpowiadając na zapytania przesyła jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym dostarczono niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez
ujawnienia źródła zapytania), a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej
zamieszcza na tej stronie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- dokonane zmiany i uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie i są one dla nich
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wiążące.
5. Zamawiający przedłuży, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert określony
w pkt. XV, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach
otrzymanych

wyjaśnień

lub

zmian.

W

tym

przypadku

wszelkie

prawa

i

zobowiązania

Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
terminowi.
6. Przedłużenie

terminu

składania

ofert

nie

wpływa

na

bieg

terminu

składania

wniosków

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.
IX. NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,
UPRAWNIONYCH DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
W

zakresie

przedmiotu

zamówienia:

Renata

Wallis,

tel.

76 746

51

04,

e-mail:

12,

e-mail:

renatawallis@zs.polkowice.pl,
W

zakresie

treści

SIWZ:

Agnieszka

Mietlińska,

tel.

76 746

15

agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl

X. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZEBRANIA WYKONAWCÓW.

XI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie na
następujące czynności Zamawiającego:
a) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenie oferty odwołującego.
3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.

Odwołanie wnosi

się

do

Prezesa Krajowej

Izby

Odwoławczej w

formie

pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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5.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi w terminie 5 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.

Wykonawca

może

w

terminie

przewidzianym

do

wniesienia

odwołania

poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy wykonać w języku polskim w formie pisemnej (na maszynie do pisania, komputerze
lub nieścieralnym atramentem). Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny być
sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, oświadczeń
i dokumentów w języku innym niż polski. W przypadku, gdy przedkładane dokumenty sporządzone
są w innym języku, należy przedłożyć je wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym
przez Wykonawcę.
2. Dokumenty

powinny

być

sporządzone

zgodnie z

przedstawionymi

przez

Zamawiającego

załącznikami zamieszczonymi w Rozdziale B niniejszej specyfikacji.
3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w ww. załącznikach, jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w załączniku nie
dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być podpisane,
a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem przez osoby
wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, lub posiadające
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pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817), kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane mają być za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
5. Oświadczenia

i

zaświadczenia

składane

w

trakcie

postępowania

stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą:
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
Zaleca się aby dokumenty oznaczone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgromadzone były
w

jednej

części

oferty,

w

sposób

umożliwiający

zabezpieczenie

tych

dokumentów

przed

udostępnieniem osobom trzecim.
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb
należy pisać wyrazami.
7. Należy ponumerować każdą z zapisanych stron.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to
żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez
osoby

nieupoważnione,

szkolnictwa
kowalem

trwale

opatrzonej

dopiskiem:

w Liceum Ogólnokształcącym
swojego

losu

–

program

„OFERTA

NA

w Polkowicach
rozwojowy

„Świadczenie

usług

w ramach projektu: Bądź

Liceum

Ogólnokształcącego

w Polkowicach, Zadanie/a nr ……. Nie otwierać przed dniem 31.08.2012 r. godz. 12:00”,
na której podane są nazwa i adres Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa oświadczenie o
wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem”: „Cofnięcie oferty na przetarg
nieograniczony – OFERTA NA „Świadczenie usług szkolnictwa w Liceum Ogólnokształcącym
w Polkowicach

w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy

Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a nr …….”.
10. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to składa nową
(poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: „Zmiana oferty przetargowej
na

przetarg

nieograniczony –

OFERTA NA „Świadczenie usług szkolnictwa w Liceum
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Ogólnokształcącym w Polkowicach

w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –

program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a nr …….”.
XIII. INFORMACJE W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

art.

87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.

Zamawiający nie odrzuci oferty, w sytuacji wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich,

oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty:
a) Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.:
- widoczna mylna pisownia wyrazu,
- ewidentny błąd gramatyczny,
- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
- ewidentny błąd rzeczowy,
- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
b) Oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia,
c) Inne omyłki – polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
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OMYŁKI W OFERTACH, O KTÓRYCH MOWA W ust. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, POPRAWIANE BĘDĄ
JEDNAKŻE TYLKO W SYTUACJACH , KIEDY NIE BĘDĄ POWODOWAĆ ISTOTNYCH ZMIAN W TREŚCI
OFERTY.
XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto – 100 %

cena oferty najtańszej
cena oferty badanej

Cb =

x
100
punktów

Każda z części oceniana będzie odrębnie.
Proponuje się jako kryterium oceny ofert dla z w/w każdej części odrębnie zastosowanie Ceny za
jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto – 100 %.
W/w cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto stanowiłoby także podstawę do wyliczenia
miesięcznego wynagrodzenia za faktycznie zrealizowane zajęcia.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto stanowi zapłatę za jedną jednostkę tj. godzinę lekcyjną
zajęć przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji i załączonym projekcie umowy.
2. Cenę za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem
należnego podatku VAT.
3. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się
o realizację zamówienia - przez cenę brutto rozumiemy cenę od której odprowadzane będą składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane
prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności
od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.)
4. Cena za wykonanie całej części zamówienia stanowi iloczyn za 1 godzinę lekcyjną zajęć i ilości
godzin przewidzianych przy realizacji zamówienia objętego ofertą.
5. Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto oraz cena za wykonanie całej części zamówienia nie
podlega negocjacjom i nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu
obciążają wyłącznie Wykonawcę.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Każda z części oceniana będzie odrębnie.
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9.

Zamawiający określając czas trwania zajęć jako godzina lekcyjna ma na uwadze zapisy

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania
i

organizacji

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

publicznych

przedszkolach,

szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228 poz 1487) tj.: Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia
i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.
Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji rodzaju zajęć znajdują się w w/w rozporządzeniu.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć do dnia 31.08.2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Górnej 2 w Polkowicach w Kancelarii.
Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które złożone zostaną po wyznaczonym terminie.
XVII. OTWARCIE I OCENA OFERT
Otwarcie ofert ostatecznych nastąpi w dniu 31.08.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego,
- sala konferencyjna ul. Górna 2, 59-100 Polkowice.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o
tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny

i

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium
oceny i łączną punktację.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej.

XVIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Przetarg nieograniczony odbywa się wg procedury zawartej w ustawie. Rozpoczęcie przetargu
rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.
2. Zakres działania zespołu przeprowadzającego przetarg obejmuje:
a) w części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców):
-

stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia przetargu;

-

zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

-

podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-

otwarcie wniesionych ofert, zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem, przyjęcie dokumentu
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potwierdzającego wniesienie wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
-

oferty z napisem „ZMIANA OFERTY...”

-

oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY..”

-

pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia;

-

podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczeń, że nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy) z Wykonawcami
uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-1 „Oświadczenie członka komisji przetargowej”),

b)

przyjęcie oświadczeń złożonych podczas otwarcia ofert.

W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
- ocena ofert od strony spełnienia warunków formalnych;
- ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
- wybór najkorzystniejszej oferty.
XIX. WZÓR UMOWY
1.

Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji.

2.

Warunki i zasady wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia:

Zmiany umowy mogą być dokonane przez Strony jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
A. Dopuszcza się możliwość poprawiania oczywistych omyłek w treści umowy.
B. W przypadku zmiany przepisów prawa oświatowego w zakresie wymiaru godziny zajęć, dopuszcza
się zmianę wymiaru godziny zajęć na wymiar wprowadzany przez przepisy prawa oświatowego.
Zmiana wymiaru godziny zajęć nie będzie powodowała zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 4
ust. 1 umowy.
C. Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
XX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ W WALUTACH OBCYCH.
XXI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU
PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.

Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy.

2.

W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
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3.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez prawa zwrotu wadium wniesionego
przez Wykonawcę odmawiającego podpisania umowy.
4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawca może wtedy żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW
Z ZAMAWIAJĄCYM
Porozumiewanie

się

Wykonawców

z

Zamawiającym

oraz

przekazywanie

oświadczeń

i dokumentów odbywać się będzie w formie pisemnej drogą pocztową i faksem niezwłocznie
potwierdzonym w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: Powiat Polkowicki, ul. Górna 2,
59-100 Polkowice, lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach
w godzinach pracy: poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30.
W przypadku braku dostępu do faxu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie
elektronicznej niezwłocznie potwierdzonej w formie pisemnej.
XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
WYKONAWCÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWNIU

ROZDZIAŁ B – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę
zostanie załączony do oferty przetargowej:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
o

załącznik nr 1: „Cena oferty”,

o

załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy”,
Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80
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o

załącznik nr 3: „Oświadczenia Wykonawcy”

o

załącznik nr 4: „Potencjał kadrowy” wraz z oświadczeniem że osoby skierowane do
realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności”

o

załącznik Nr 5: „Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych”.

Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)

stron

FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:

„Świadczenie usług szkolnictwa w Liceum Ogólnokształcącym w Polkowicach
w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum
Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a Nr ……………”,

dla
POWIATU POLKOWICKIEGO, UL. GÓRNA 2, 59-100 POLKOWICE
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich
Wykonawców składających wspólnie ofertę)

2.Zarejestrowany adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
3. Numer telefonu: .............................................................
4. Numer faxu (w przypadku braku dostępu do faxu należy wskazać adres e-mail): ..................................
5. Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: .....................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:
Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
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tel. (76) 746-51-11
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-

załącznik nr 1: „Cena oferty”,

-

załącznik nr 2: „Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy”,

-

załącznik nr 3: „Oświadczenia wykonawcy”,

-

załącznik nr 4: „Potencjał kadrowy” wraz z oświadczeniem że osoby skierowane do realizacji
zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności”

-

załącznik Nr 5: „Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych”

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego

na

zadanie

pn.

„Świadczenie

Ogólnokształcącym w Polkowicach
program

rozwojowy

Liceum

usług

szkolnictwa

w

Liceum

w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu –

Ogólnokształcącego

w

Polkowicach,

Zadanie/a

Nr ……………”, za następującą cenę:
1.

Dla Zadania 1: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego warsztaty uczenia się pod

nazwą „Będę mistrzem”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)
2.

Dla

Zadania

2:

usługa

pełnienia

obowiązków

doradcy

zawodowego

prowadzącego

warsztaty pod nazwą „Będę mistrzem”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)
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Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Dla Zadania 3: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne pod nazwą „Aktywni

w

środowisku”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)

4.

Dla

Zadania

4:

usługa

pełnienia

obowiązków

prowadzącego

zajęcia

pozalekcyjne

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)
5. Dla Zadania 5: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)

6. Dla Zadania 6: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania teatralne pod nazwą „Teatr Anty-dotum”:
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)
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7. Dla Zadania 7: usługa pełnienia obowiązków prowadzącego zajęcia pozalekcyjne
z języka angielskiego pod nazwą „Koło języka angielskiego”.
1) Cena za jedną godzinę lekcyjną zajęć brutto............. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………...........................……)
2) Cena ogółem (………………... godzin dydaktycznych):
Cena brutto: ......................................
(słownie: ...................................................................................................................)

Uwaga:
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2010 r. , Nr 113 poz. 759 ze zmianami)
Przystępując

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na: „Świadczenie usług szkolnictwa

w Liceum Ogólnokształcącym

w Polkowicach w ramach projektu: Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy
Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach, Zadanie/a

Nr ……………” oświadczam, że:

1. Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
(W przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna niniejsze oświadczenie obejmuje oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności
stanowiące podstawę do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”
Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie: „Świadczenie usług
szkolnictwa w Liceum Ogólnokształcącym
w Polkowicach w ramach projektu: Bądź
kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach,
Zadanie/a Nr ……………”, w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami
ustawowymi.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i że przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że jestem związany ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w razie utrzymania się przy przetargu, podpisać umowę.
4. Oświadczam, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane.
5. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty.
6. Oświadczam, że zamierzam powierzyć do realizacji podwykonawcom następującą część zamówienia:
………………………………........... (nie wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcom żadnej części zamówienia).
7. Zgadzam się na warunki zawarte w projekcie umowy.
8. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM”
są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
9. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań
mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia
finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia; dla tych celów upoważniam każdą osobę publiczną,
bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym „FORMULARZU OFERTOWYM” do dostarczenia stosownej
informacji uznanej przez Powiat Polkowicki za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i
informacji zawartych w mojej ofercie.
10. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli
będą wymagane, podaję poniżej:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
strona

(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

„POTENCJAŁ KADROWY”

Lp.

Kwalifikacje zawodowe
zgodne ze
specyfikacją*

Nazwisko
i imię

Nr i nazwa zadania,
jakie prowadzić
będzie wskazana
poniżej osoba)

Doświadczenie
(Staż pracy)

Informacja o
podstawie do
dysponowania
wskazanymi osobami
(tylko w przypadku firm
i instytucji)

1
2
3
4
* Do oferty należy załączyć:
a) Kopię
dokumentów
potwierdzających
posiadanie
przez
osoby,
wskazane
w
ofercie,
kwalifikacji/uprawnień umożliwiających realizację zamówienia.
b) umowa konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zwierająca co
najmniej następujące elementy:
określenie celu gospodarczego,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego
członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

„Oświadczenie w zakresie kwalifikacji/uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia”
Oświadczam, iż osoba/osoby wskazane powyżej posiadają kwalifikacje/uprawnienia do realizacji zamówienia w
zakresie złożonej przeze mnie oferty.
Oświadczam jednocześnie, iż względem osoby/osób wskazanej powyżej nie orzeczono zakazu wykonywania
zawodu nauczyciela lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.....................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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I. W załączniku nr 4 „Potencjał kadrowy” należy wykazać dysponowanie osobami lub osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia posiadającą wskazane poniżej kwalifikacje i
umiejętności:
1. W przypadku składania oferty na ZADANIE 1 - warsztaty uczenia się pod nazwą „Będę
mistrzem”: - zapewnią realizację zamówienia przez osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania
świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć w szkołach średnich) zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.
U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz która posiada:
- wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi,
- uprawnienia do prowadzenia zajęć uczenia się,
- znajomość kinezjologii edukacyjnej,
- doświadczenie w pracy,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
2. W przypadku składania oferty na ZADANIE 2 – doradca zawodowy - warsztaty uczenia się pod
nazwą „Będę mistrzem”: - zapewnią realizację zamówienia przez osobę, która posiada kwalifikacje do
wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć w szkołach
średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz która posiada:
- wykształcenie wyższe w zakresie poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości,
- nauczyciel min. mianowany, z min. 5 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
3. W przypadku składania oferty na ZADANIE 3 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
przyrodniczo-ekologiczne pod nazwą „Aktywni w środowisku”: - zapewnią realizację zamówienia
przez osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia
(tj. do prowadzenia zajęć w szkołach średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz
która posiada:
-

wykształcenie wyższe kierunkowe (biologiczne, chemiczne, geograficzne),
nauczyciel dyplomowany z min. 5 letnim stażem pracy w szkole,
doświadczenie w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
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4. W przypadku składania oferty na ZADANIE 4 - zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”: - zapewnią realizację zamówienia przez
osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj.
do prowadzenia zajęć w szkołach średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz która posiada:
- wykształcenie wyższe matematyczne,
- nauczyciel min. kontraktowy, z min. 2 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
5. W przypadku składania oferty na ZADANIE 5 - zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
z matematyki pod nazwą „Matematyka dla wszystkich”: - zapewnią realizację zamówienia przez
osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj.
do prowadzenia zajęć w szkołach średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz która posiada:
- wykształcenie wyższe matematyczne,
- nauczyciel dyplomowany z min. 5 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
- egzaminator maturalny z matematyki,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.

6. W przypadku składania oferty na ZADANIE 6 – prowadzący zajęcia pozalekcyjne rozwijające
zainteresowania teatralne pod nazwą „Teatr Anty-dotum: - zapewnią realizację zamówienia
przez osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem
zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć w szkołach średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz.
400) oraz która posiada:
- wykształcenie kierunkowe – instruktor teatralny lub animator kultury,
- doświadczenie w pracy z młodzieżą,
- odpowiedzialność, kreatywność, zdolności organizacyjne,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.

7. W przypadku składania oferty na ZADANIE 7 - zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pod
nazwą „Koło języka angielskiego”: - zapewnią realizację zamówienia przez osobę, która posiada
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kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć
w szkołach średnich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz która posiada:
- wykształcenie wyższe - filologia angielska,
- nauczyciel min. mianowany, z min. 5 letnim stażem pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
- egzaminator maturalny z języka angielskiego,
- odpowiedzialność,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność
za przestępstwo popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia.
II. W przypadku składania oferty przez firmy i instytucje w załączniku nr 4 „Potencjał kadrowy” należy
bezwzględnie podać informację o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami. Osoby fizyczne
nie wypełniają ostatniej kolumny.
III. Do załącznika nr 4 „Potencjał kadrowy” należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych
do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy.
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
FORMULARZ OFERTOWY
strona
(pieczęć Wykonawcy)

z ogólnej liczby stron

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nazwa i adres Wykonawcy:

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

……………………………………
czytelny podpis Wykonawcy

Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”
Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ROZDZIAŁ C – WZÓR UMOWY

UMOWA ZLECENIE Nr...........

zawarta w dniu ........................ roku w Polkowicach pomiędzy Powiatem Polkowickim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1.………………..
2. …………..
przy kontrasygnacie …………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
………………………………………….., zam. ……………………………………………………………………,
PESEL …………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………,
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:
Umowę

niniejszą

zawarto

po

przeprowadzeniu

postępowania

w

trybie

przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.).
§ 1.
1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności związane
z prowadzeniem zajęć …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………, w ramach realizacji przez
Zleceniodawcę Projektu pn. „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum
Ogólnokształcącego w Polkowicach” - na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-02153/11-00 z dnia 28 maja 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,
zwanego w dalszej części porozumienia „Projektem”.
2.

W ramach Projektu, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany będzie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych dla beneficjentów ostatecznych – uczniów Liceum
Projekt „Bądź kowalem swojego losu – program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach”

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6
59-101 Polkowice
tel. (76) 746-51-11
fax: (76) 746-51-80

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
w wymiarze łącznie .................. godzin …………………………………………………………………………...
Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. Szczegółowe informacje na temat
kwalifikacji rodzaju zajęć znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17.11.2010

r.

w

sprawie

zasad

udzielania

i

organizacji

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228
poz. 1487).
3.

Zajęcia prowadzone w ramach niniejszej umowy obejmować muszą program zgodny ze
złożoną ofertą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz nie może wykraczać
poza zakres określony w ust. 1 i ust. 2.

4.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykorzystania w pracy z uczestnikami Projektu
sprzętu i materiałów edukacyjnych zakupionych przez Zleceniodawcę w ramach Projektu,
o którym mowa w § 1 ust. 1.

5.

Miejsce wykonywania przedmiotu umowy: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice.
§ 2.

1.

W ramach Projektu Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a). Realizacji Projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu

nr UDA-

POKL.09.01.02-02-153/11-00, wnioskiem aplikacyjnym oraz harmonogramem realizacji
Projektu.
b). Pomocy przy sporządzeniu zamówienia na pomoce dydaktyczne do zajęć.
c). Przygotowania programu zajęć pozalekcyjnych (wg. wytycznych przekazanych w dniu
podpisania umowy) i ich prowadzenia, z zastrzeżeniem, że zajęcia mogą być realizowane
przez Zleceniobiorcę po zatwierdzeniu programu przez Kadrę Zarządzającą Projektem.
d). Zebrania

deklaracji

uczestnictwa

młodzieży

w

projekcie

oraz

upoważnień

do

przetwarzania danych osobowych młodzieży od rodziców lub opiekunów prawnych
(w sytuacji, gdy młodzież uczestnicząca w zajęciach jest niepełnoletnia).
e). Przetwarzania danych osobowych młodzieży biorącej udział w Projekcie zgodnie
z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
f). Prowadzenia dziennika zajęć i ewidencji osób uczestniczących w zajęciach oraz
dokumentacji związanej z realizacją zajęć.
g). Udostępniania

dziennika

zajęć

Kadrze

Zarządzającej

Projektem

oraz

osobom

kontrolującym realizację Projektu.
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h). Monitoringu działań przewidzianych w zadaniu oraz ich dokumentację.
i). Sporządzania raportu postępu uczniów.
j). Przygotowania sprawozdań.
k). Współpracy z Kadrą Zarządzającą Projektem.
l). Udziału w spotkaniach roboczych zespołu projektowego.
m).Przekazania całej dokumentacji wytworzonej w podczas zajęć Koordynatorowi w okresie
dwóch tygodni po zakończeniu zajęć, nie później niż w ostatnim dniu trwania umowy.
n). Odpracowania zajęć, które nie odbyły się w terminach określonych w harmonogramie
z powodu uzasadnionej nieobecności wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach.
Zleceniobiorca nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
o). Poddania się kontroli planowej i nieplanowej zarówno ze strony Zleceniodawcy, jak też
instytucji zewnętrznych.
p). Zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom zajęć.
q). Informowania i zgłaszania Kadrze Zarządzającej Projektem wszelkich nieprawidłowości,
problemów związanych z realizacją niniejszej umowy.
r). Poinformowania uczniów o realizacji zajęć w ramach Projektu „Bądź kowalem swojego
losu

–

program

rozwojowy

Liceum

Ogólnokształcącego

w

Polkowicach”

-

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz dbania, aby w salach, w których odbywają się zajęcia związane
z realizacją Projektu zawsze znajdowały się materiały promocyjne dotyczące Projektu.
Materiały promocyjne zostaną dostarczone przez Koordynatora
2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania zlecenia w zakresie określonym
w §1, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz do
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych osób – beneficjentów
ostatecznych Projektu - uczniów.

3.

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych beneficjentów
ostatecznych Projektu – uczniów, w celu realizacji Projektu, o którym mowa w § 1.

4.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania czynności objętych
niniejszą umową.

5.

W

przypadku

zaistniałej

przeszkody

w

wykonaniu

zajęć

w terminach

określonych

w harmonogramie, Zleceniobiorca zawiadomi Koordynatora, z wyprzedzeniem 3 dni o tym
fakcie.

W

uzasadnionych

przypadkach,

np.

sytuacje

losowe,

choroba,

czasowa

niedyspozycja Zleceniobiorca może powiadomić Koordynatora o nieobecności w dniu
realizacji zajęć, najpóźniej przed ich rozpoczęciem. Zleceniobiorca zobowiązany będzie
każdorazowo do uzupełnienia tych zajęć. Ustala się miesięczny okres na uzupełnienie zajęć.
Termin zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.
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§ 3.
1.

Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od 3 września 2012 r. do 20 czerwca 2014 r. w wymiarze ……………..
godzin dydaktycznych/zegarowych.
Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. Szczegółowe informacje na temat
kwalifikacji rodzaju zajęć znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17.11.2010

r.

w

sprawie

zasad

udzielania

i

organizacji

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228
poz. 1487).
§ 4.
1.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………….……………………… złotych brutto) za cały
okres obowiązywania umowy.

2.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ............. zł brutto za
jedną godzinę dydaktyczną/zegarową zajęć świadczonych w ramach czynności określonych
w §1.

3.

Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc zostanie ustalona na podstawie iloczynu godzin
dydaktycznych/zegarowych zrealizowanych i stawki za godzinę zajęć określoną w ust. 2.

4.

Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku,
w terminie 14 dni od daty doręczenia rachunku do Zamawiającego.

5.

W przypadku opóźnień w przekazaniu środków od Instytucji Pośredniczącej, termin płatności
może ulec zmianie. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł praw do wypłaty odsetek
w przypadku opóźnień wypłaty wynagrodzenia z w/w powodu.

6.

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Zleceniobiorcy nr …………………………………………………
..................................................................................................................

7.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu wykonania usługi w danym miesiącu przez
Koordynatora Projektu, na podstawie sprawozdania z realizacji zajęć.

§ 5.
1.

Zleceniobiorca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek
rozwiązania umowy pomiędzy Powiatem Polkowickim a Instytucją Pośredniczącą wyraża
zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zleceniodawcę oraz,
że nie będzie rościł sobie prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
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2.

Zleceniodawca w razie powstania szkody zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
na warunkach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3.

Zleceniodawca
w przypadku

zastrzega
braku

sobie

możliwość

natychmiastowego

rozwiązania

wywiązywania się przez Zleceniobiorcę ze swoich

umowy

obowiązków,

w szczególności nieprzestrzegania terminów i zasad prawnych, powodujących opóźnienia
i wadliwość realizacji Projektu.
4.

Umowne prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

5.

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 6.

Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi ustawowa zmiana zasad naliczania i wypłaty
wynagrodzenia

Zleceniobiorcy

nie

przysługuje

prawo

do

żądania

zmiany

ustalonego

wynagrodzenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.
§ 8.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy
i dwa dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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