Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zsgarwolin.pl

Garwolin: Wybór personelu do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w
projekcie pn.: Zainwestuj w siebie! realizowanych przez Powiat Garwoliński/Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Numer ogłoszenia: 39186 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Bohaterów Westerplatte
, ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 682 30 71, faks 25 682 30 71.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgarwolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór personelu do realizacji
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn.: Zainwestuj w siebie! realizowanych
przez Powiat Garwoliński/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Garwolinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wybór personelu do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w
projekcie pn.: Zainwestuj w siebie! realizowanego przez Powiat Garwoliński/Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia:1.Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka
angielskiego: Obowiązki wykonawcy: Przeprowadzenie łącznie 60 godzin /60 godz. na grupę/
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem języków obcych, tj: zajęć wyrównawczych z języka
angielskiego dla 10 osób /1 grupa 10 osobowa/, uczniów ZSP nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Garwolinie, uczestników i uczestniczek projektu Zainwestuj w siebie!, przez
okres od chwili podpisania umowy do 30 października 2014 roku, z wyłączeniem okresów, w
których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkołach. Zajęcia
prowadzone będą w formie warsztatowej, w wymiarze średnio 3 godzin dydaktyczne /1 godz.
= 45 minut/ w tygodniu. 2. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z

zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: Obowiązki wykonawcy:
przeprowadzenie łącznie 240 godzin /40 godz. na grupę/ dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, tj: zajęć z
matematyki dla 50 osób /4 grupy po 8 osób, 2 grupy po 9 osób/, uczniów ZSP nr 1 im.
Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, uczestników i uczestniczek projektu Zainwestuj w
siebie!, przez okres od chwili podpisania umowy do 30 października 2014 roku, z
wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w
szkołach. Zajęcia prowadzone będą w każdej grupie równocześnie tj. w tym samym czasie, w
formie warsztatowej, w wymiarze średnio 3 godziny dydaktyczne /1 godz. = 45 minut/ w
tygodniu.3. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu
przedmiotów humanistycznych: Obowiązki wykonawcy: Przeprowadzenie łącznie 120 godzin
/40 godz. na grupę/ dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu przedmiotów
humanistycznych, tj: zajęć z języka polskiego dla 20 osób /3 grupy max 8 osobowych/,
uczniów ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, uczestników i uczestniczek
projektu Zainwestuj w siebie!, przez okres od chwili podpisania umowy do 30 października
2014 roku, z wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne w szkołach. Zajęcia prowadzone będą w każdej grupie równocześnie tj. w tym
samym czasie, w formie warsztatowej, w wymiarze średnio 3 godziny dydaktyczne /1 godz. =
45 minut/ w tygodniu. 4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z
zakresu przedmiotów zawodowych: Obowiązki wykonawcy: Przeprowadzenie łącznie 480
godzin /40 godz. na grupę/ dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu
przedmiotów zawodowych, tj: zajęć z pracowni ekonomiczno-handlowej dla 20 osób /3 grupy
max 8 osobowych/, zajęć z pracowni ekonomicznej dla 20 osób /3 grupy max 8 osobowe/,
zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego Technik Informatyk dla 20 osób /3 grupy
max 8 osobowe/, zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego Technik Cyfrowych
Procesów Graficznych dla 20 osób /3 grupy max 8 osobowe/,uczniów ZSP nr 1 im.
Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, uczestników i uczestniczek projektu Zainwestuj w
siebie!, przez okres od chwili podpisania umowy do 30 października 2014 roku, z
wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w
szkołach. Zajęcia prowadzone będą w każdej grupie równocześnie tj. w tym samym czasie, w
formie warsztatowej, w wymiarze średnio 2 godziny dydaktyczne /1 godz. = 45 minut/ w
tygodniu. Zajęcia z przedmiotów zawodowych będą miały na celu przygotowanie
uczestników projektu do egzaminu zawodowego z części praktycznej. Zajęcia zakładają
kształcenie w takich zawodach jak: Technik Handlowiec, Technik Ekonomista, Technik
Cyfrowych Procesów Graficznych, Technik Informatyk. Zajęcia z pracowni zakładają prace
na programach t.j. Technikum Handlowe- Rewizor, Subject, Technikum EkonomiczneRewizor, Subject, Technikum Informatyczne-systemy operacyjne, Windows 7, Technikum
Cyfrowych Procesów Graficznych-pakiet ADOBE /Creative Spite/, 5. Realizacja zajęć z
zakresu doradztwa zawodowego: Obowiązki wykonawcy: Przeprowadzenie dodatkowych
zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, tj: grupowych zajęć /warsztatów/ z zakresu
doradztwa zawodowego dla 10 osób /1 grupa 10 osobowa/, w wymiarze łącznym 20 godzin
/20 godz. na grupę/, indywidualnych zajęć /konsultacji/ z zakresu doradztwa zawodowego dla
10 osób, w wymiarze 2 godzin na osobę /tj. razem 20 godzin/,oraz grupowych zajęć z zakresu
przedsiębiorczości dla 10 osób /1 grupa 10 osobowa/, w wymiarze łącznym 20 godzin /20
godz. na grupę/, uczniów ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, uczestników i
uczestniczek projektu Zainwestuj w siebie!, przez okres od chwili podpisania umowy do 30
października 2014 roku oraz dla punktu c. od 2 stycznia 2015 r do 28 lutego 2015 r, z
wyłączeniem okresów, w których zgodnie z prawem nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w
szkołach. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie warsztatowej, w wymiarze średnio 2-3
godziny /1 godz. = 60 minut/ w tygodniu. Zajęcia indywidualne będą miały formę

indywidualnych konsultacji. Zajęcia zakładają realizację poradnictwa z zakresu kariery
edukacyjnej i zawodowej, umożliwiającego uczniom /uczestnikom projektu/ określenie
swoich mocnych i słabych stron, ich odpowiednie wykorzystanie w nauce, przy wyborze
szkoły wyższej oraz przyczynienie się do wzrostu pewności siebie uczestników projektu.
Zajęcia warsztatowe będą miały na celu przygotowanie własnej ścieżki zawodowej,
sprecyzowanie własnych preferencji zawodowych poprzez analizę zainteresowań, uzdolnień,
cech charakteru..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0,
85.31.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
28.02.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania
ofert wykonał należycie:co najmniej 3 /trzy/ usługi, polegające na realizacji
szkoleń z zakresu języków obcych, lub co najmniej 3 /trzy/ usługi, polegające
na realizacji zajęć edukacyjno-wyrównawczych, dla co najmniej 20 osób w
każdej z usług, gdzie zajęcia realizowane były w grupach liczących nie więcej
niż 12 osób, a uczestnikami szkoleń/zajęć były dzieci lub młodzież tj.
uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub
ponadgimnazjalnych; a łączna wartość tych usług wynosiła co najmniej

•

50.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w
oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody
spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:1 /jednym/ trenerem /lektorem/,
do prowadzenia zajęć z języka angielskiego,3 /trzema/ trenerami
/nauczycielami/, do prowadzenia zajęć z matematyki,3 /trzema/ trenerem
/nauczycielem/, do prowadzenia zajęć z języka polskiego,3 /trzema/ trenerami
/nauczycielami/, do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych dla
jednego zawodu tj.3 trenerów dla każdego z czterech zawodów, 1 /jednym/
trenerem /nauczycielem/, do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości, a każda z
tych osób posiada: minimum 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla
uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych,
wykształcenie wyższe lub spełnienie kryteriów określonych w Rozporządzeniu
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. 2009
nr 50, poz. 400/, umożliwiające realizację programu szkolenia stanowiącego
przedmiot zamówienia, stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z Ustawą
Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. /Dz.U. 1982 nr 3, poz. 19 z późn.
zm./; co najmniej 1 /jednym/ doradcą zawodowym, do prowadzenia zajęć
warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a osoba ta
posiada: minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci lub
młodzieży, tj. uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub
Ponadgimnazjalnych, wykształcenie wyższe lub spełnienie kryteriów
określonych w Rozporządzeniu 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. 2009 nr 50, poz. 400/, umożliwiające realizację programu
szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) 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
III.4.1) 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:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający określa

możliwości dokonania ewentualnej zmiany umowy z wykonawcą /zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych/ w przypadku: a. terminu wykonania umowy, pod warunkiem,
że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. b.
zmiany kadry prowadzącej określonej w załączniku nr 4 do oferty pod warunkiem, że zmiana
nie wynika z winy Wykonawcy /np. udokumentowana rezygnacja prowadzącego, choroba
prowadzącego itp./. Nowy prowadzący powinien posiadać kwalifikacje na tym samym
poziomie co wskazany w ofercie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zsgarwolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Kościuszki 53,
08-400 Garwolin, pokój nr 3..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.
Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin, pokój nr 4 tj.
sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt Zainwestuj w siebie! współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

