OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników
projektu -Szkoła większych szans.
Numer ogłoszenia: 365340 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: IV Liceum Ogólnokształcące , ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska, woj.
lubelskie, tel. 83 341 67 81, faks 83 343 50 71.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszicbiala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi
edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu -Szkoła większych szans..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są
usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu -Szkoła większych szans.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
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
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące realizację
szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia ; 1. przedstawi oświadczenie, iż posiada
Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001; 2. przedstawi
oświadczenie, iż posiada akredytację Kuratora Oświaty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże : 1.1 w części 1-3, iż posiada
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakresie objętym zamówieniem
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowejz dnia 12 marca 2009 roku w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn.
zm.)/w przypadku zajęć określonych w części 3 - ukończone studia artystyczne - wskazane
malarstwo lub specjalność pokrewna/; jest nauczycielem co najmniej mianowanym i
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wykazuje się minimum trzyletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela danego
przedmiotu w liceum (w przypadku części 3 - studia w zakresie malarstwa i pokrewne) 1.2
w części 4: osoby posiadają ukończone studia wyższe, co najmniej stopień awansu
zawodowego: nauczyciel mianowany, minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z
młodzieżą licealną w kołach teatralnym i filmowym poparte osiągnięciami zawodowymi 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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;
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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;

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)
1. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 2. formularz oferty.( przy składaniu przez wykonawców oferty
wspólnej - jest to dokument wspólny).
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
Kontakt:

Beata Samojluk

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
tel. 721 668 085
e-mail: staszicbiala@wp.pl
Strona 4 z 7

Wywieszono na tablicę ogłoszeń dnia:
...................................
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

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

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewidział następujące okoliczności, które mogą
powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy w formie aneksu, pod
następującymi warunkami: 1. zmiany osobowe z powodu: a) zmiany osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
doświadczeniami i kwalifikacjami, o których mowa w siwz spowodowane: niewywiązaniem się z
obowiązków wynikających z umowy, inną przyczyną niezależną od Wykonawcy ( np. rezygnacją itp.),
śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym. W przypadku wystąpienia w-w okoliczności zmiana
osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.staszicbiala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: IV Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.09.2013 godzina 15:00, miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica ul. Akademicka
8, 21-500 Biała Podlaska sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia wyrównawcze.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. chemia - okres realizacji
wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 1 grupa/30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1
godz. w tygodniu. 2 .j.polski - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 5 grup - każda
grupa 30godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano
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zajęcia kilku grup w tych samych godzinach. 3. biologia - okres realizacji wrzesień 2013 kwiecień 2014 , 1 grupa/25 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w
tygodniu. 4. j. angielski - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 5 grup (w tym trzy
grupy po 30godzin., dwie grupy po 25 godzin). Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1
godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych godzinach. 5. j. francuski okres realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 2 grupy - każda po 30 godzin. Zajęcia odbywać się
będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. 6. matematyka - okres realizacji wrzesień 2013 kwiecień 2014 , 4 grupy - każda grupa po 25 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1
godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych godzinach..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia przedmiotowe rozwijające.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. matematyka - okres
realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 8 grup - każda po 25 godzin. Zajęcia odbywać się będą
w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych godzinach.
2. j. angielski - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 8 grup (w tym 6 grup - każda po
30godzin, dwie grupy - każda po 25 godzin). Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz.
w tygodniu. Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych godzinach. 3. j. niemiecki - okres
realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 1 grupa-30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole
średnio 1 godz. w tygodniu. 4. j. rosyjski - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , dwie
grupy - każda po 25 godzin . Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu.
Zaplanowano zajęcia kilku grup w tych samych godzinach.5. j. francuski - okres realizacji
wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 2 grupy (w tym 1grupa -60 godzin, a w drugiej grupie 30 godzin).
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 2 godz. w tygodniu. 6. wiedza o społeczeństwie okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 2 grupy - każda grupa po 30 godzin. Zajęcia
odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. 7. fizyka - okres realizacji wrzesień 2013
- czerwiec 2014 , 2 grupy- każda po 27 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1
godz. w tygodniu. 8. biologia - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 1 grupa-30godz.
Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu. 9. j. polski - okres realizacji
wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 1 grupa -30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 2
godz. w tygodniu. 10. chemia - okres realizacji wrzesień 2013 - kwiecień 2014 , 1 grupa-30
godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio 1 godz. w tygodniu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia rozwijające artystyczne.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. historia sztuki - okres
realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 1 grupa-30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole
średnio raz w tygodniu. 2. rysunek i liternictwo - okres realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 1
grupa-30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole średnio raz w tygodniu. 3. malarstwo - okres
realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 1 grupa-30 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole
średnio 1 godz. w tygodniu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia rozwijające artystyczne.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. koło filmowe - okres
realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014 , 1 grupa-20 godzin. Zajęcia odbywać się będą w szkole
średnio 1 godz. w tygodniu. 2. zajęcia teatralne - okres realizacji wrzesień 2013 - lipiec 2014.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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