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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

na 

usługi edukacyjne dla uczniów PSP w Mąkosach Starych, 

PSP w Kozłowie, PSP w Woli Goryńskiej 

w ramach projektu „Odniosę sukces”   

współfinansowanego  ze środków EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. 

Wyrównywania 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 zmniejszenie  różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

TERMINY SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.12.2011r. 

DO GODZ. 10.00 

OTWARCIE OFERT DNIA 27.12.2011r. O GODZ. 9.30 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

I. UWAGI OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie  

z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, 

poz.759 z późniejszymi zmianami)  oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust.3 Prawa 

zamówień publicznych. 

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Jastrzębia 

26- 631 Jastrzębia 

Tel/fax: 48 384 05 05 

NIP 7962942660 

REGON 670223758 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

w związku z art.5 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759  z późniejszymi zmianami)  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych  dla uczniów PSP  

w Mąkosach Starych, PSP w Kozłowie, PSP w Woli Goryńskiej w ramach projektu „Odniosę 

sukces”  współfinansowanego  ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. 

Wyrównywania 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 zmniejszenie  różnic w jakości usług 

edukacyjnych  

2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi edukacyjne – zatrudnienie nauczycieli do 

prowadzenia zajęć: 

1) Zajęcia wyrównawcze w kl. I-III 
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2) Zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI 

3) Zajęcia wyrównawcze z j. ojczystego w kl. IV-VI 

4) Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w kl. IV-VI 

5) Zajęcia rozwojowe z j. angielskiego w kl. 0-III 

6) Zajęcia rozwojowe „Z komputerem za pan brat” w kl 0-III 

7) Zajęcia rozwojowe „Zostanę Asem” w kl 0-III 

8) Zajęcia rozwojowe „Palcem po mapie” w kl IV-VI 

9) Zajęcia rozwojowe „Zostanę Pitagorasem” w kl IV-VI 

10) Zajęcia rozwojowe „Mieszkam w Europie” w kl IV-VI 

11) Zajęcia rozwojowe „Centrum Obsługi Informatycznej” w kl IV-VI 

12) Zajęcia rozwojowe „Koło BRD” w kl IV-VI 

13) Zajęcia rozwojowe „Szlakiem M.C Skłodowskiej ” w kl IV-VI 

14) Zajęcia artystyczne „Teatralny Świat”  

15) Zajęcia artystyczne „Rękodzielniczy Świat”  

16) Zajęcia artystyczne „Taneczny Świat”  

17) Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 

18) Zajęcia logopedyczne 

19) Zajęcia z komunikacji interpersonalnej 

20) Zajęcia „Szachy dla każdego” 

21) Zajęcia „Sekcja tenisa stołowego” 

22) Zajęcia „Marszobiegi z kijami Nordic-Walking” 

23) Zajęcia „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” 

24) Zajęcia czytelnicze 

25) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 

3. Zajęcia w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich uczniów PSP w Mąkosach 

Starych, PSP w Kozłowie, PSP w Woli Goryńskiej projektu w okresie od 01.01.2012 do 

30.09.2013r. 
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4. Zajęcia w ramach projektu  prowadzone będą w siedzibach PSP w Mąkosach Starych, PSP 

w Kozłowie, PSP w Woli Goryńskiej. W związku z tym wykonawca nie będzie ponosił w tym 

zakresie żadnych kosztów, poza kosztami dojazdu do miejsca świadczenia usługi. 

5. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone o różnych porach dnia- zarówno przed 

zajęciami lekcyjnymi jak i po ich zakończeniu. Wymaga się, aby Wykonawca był 

dyspozycyjny od 8:00 do 18:00 oraz w soboty. 

6.Godziny zajęć są godzinami lekcyjnymi (1 godzina = 45 minut) i godzinami 

specjalistycznymi (zajęcia logopedyczne, poradnictwo – psychologiczno- pedagogiczne, 

których godzina = 60 minut). 

7. Wykonawca będzie się rozliczał z wykonanych usług miesięcznie od dnia pierwszego  do 

dnia ostatniego  danego miesiąca kalendarzowego. Rozliczanie dokonywane będzie na druku 

„Miesięczna karta pracy zleceniobiorcy”. Karta ta będzie podstawą do wypłaty 

wynagrodzenia – zgodnie z zawartą umową zlecenie. 

8. Wykonawca musi posiadać następujące kwalifikacje: 

a. ukończone studia pedagogiczne w polskiej szkole wyższej zakończone uzyskaniem 

dyplomu z tytułem magistra  lub licencjata lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane w 

Polsce za równorzędne, zakończone uzyskaniem dyplomu z tytułem magistra. 

b. minimum 3- letni staż pracy w charakterze nauczyciela, a w przypadku pkt IV. 2.  16) 

instruktora nauki tańca . 

c. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych 

d. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą  

V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału   

w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych.  

2. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli wykonawca: 

1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zadań  :  wykonawca posiada 

kwalifikacje , których mowa w rozdziale IV SIWZ pkt IV. 7a. 

2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:  wykonawca legitymuje się 

przynajmniej 3-letnim stażem pracy w charakterze nauczyciela.  

3) w zakresie warunku sytuacji finansowej  i ekonomicznej : wykonawca jest objęty 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
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3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez 

zamawiającego na zasadzie spełnia/ nie spełnia. W przypadku niespełniania 

jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony  

z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

W celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 

ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze  wzorem oświadczenia 

(załącznik nr 2 do SIWZ).  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 lub 5 SIWZ). 

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert- w przypadku osób fizycznych oświadczenie o 

niekaralności.  

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

5. Życiorys w formie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz 

oświadczenie potwierdzające staż pracy. 

7. Podpisany dokument „Istotne postanowienia umowy” – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi być zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2012 do 30 września 2013r. 

Dokładny termin realizacji określony zostanie w umowie. 

 

VIII.JĘZYK POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 

w innym języku 

IX.WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                               

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą  w formie pisemnej. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków , zawiadomień oraz 

informacji faksem – numer faksu zamawiającego 48 384-05-05 W takim przypadku 

każda ze stron jest obowiązana na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich 

otrzymania. 

3. Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres: Urząd Gminy w 

Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia 

          z dopiskiem : „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie          

usług edukacyjnych  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego” 

4. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną umieszczone na 

stronie internetowej www.jastrzebia.pl 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z  wykonawcami w imieniu zamawiającego 

jest Renata Leśniewska 

6. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8
00 

do 14
00

. 

 

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego 

formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje wymagane na podstawie 

SIWZ i wynikające z formularza oferty. 

2) wszystkie  dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda zamawiający 

zgodnie z postanowieniami rozdziału VI SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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3. Każdy wykonawca może złożyć ofertę do nie więcej niż 3 zadania.  

4. Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub 

komputerowym.  

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 

6. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę. 

7. Każda strona oferty powinna być parafowana przez wykonawcę. 

8. Pożądane jest ponumerowanie stron i spięcie ich w sposób trwały uniemożliwiający 

przypadkowe zdekompletowanie. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być złożone  w formie kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

10. Wszelkie miejsca , w których wykonawca wniósł poprawki lub zmiany dotyczące 

wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez wykonawcę. 

11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez 

zamawiającego. 

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 

(opakowaniu) . Na kopercie powinny widnieć : 

1) Adres zamawiającego: 

2) Opis: Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usług 

edukacyjnych – część 1,2,3…(wybrać właściwą) Nie otwierać przed 

27.12.2011r.godz. 9.30 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XIII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania oferty upływa dnia 23.12.2011 r. o godz. 10.00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie ze wskazówkami w rozdziale XII należy przesłać lub 

złożyć w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Jastrzębi 

26-631 Jastrzębia 

Pokój numer 9 - sekretariat 
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3. W przypadku ofert przesłanych  pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby zamawiającego. 

4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2011 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, 

w Sali konferencyjnej (pokój numer 1). 

6. Bezpośrednio przed otwarciem oferty zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowania zamówienia. 

7. Otwarcie ofert jest jawnie. 

8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę i  adres oraz cenę wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana.  

9. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę brutto  jednej godziny usług, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownym. 

2. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. 

 

XV.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: cena – 100% 

2. Sposób oceniania ofert: w kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór 

arytmetyczny: 

3. Cena z oferty z najniższą ceną 

---------------------------------   X100 punktów 

Cenę z  badanej oferty  

 

4. Oferta  najtańsza z nie odrzuconych spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 

punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według powyższego wzoru. 

5. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
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6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z 

niniejszego postępowania; 

b) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego 

7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wyboru oferty dokona komisja 

przetargowa biorąc pod uwagę doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych zajęć. 

Za każdy rok prowadzenia zajęć przyzna 5 punktów.  

8. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

XVI.INFORMACJE O FORMALONOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez zamawiającego o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

2. Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż określony w art. 94 ust.1 pkt 2  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów , o których mowa w pkt 2, jeśli złożono tylko jedna ofertę. 

 

XVII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA  UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII.WZÓR UMOWY 

Zamawiający podpisze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, umowę na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych (art. 179 – 198g) 

 


