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Wierzchowo: Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo 

Numer ogłoszenia: 433130 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzchowo , ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 94 3618327, faks 94 3618487. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dziś nauka - jutro sukces - 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników 

Projektu tj. uczniów i uczennic Szkół Podstawowych w Wierzchowie i Świerczynie oraz Gimnazjum 

w Wierzchowie i Świerczynie, w tym: a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć 

korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć z zakresu czytania, pisania i 

rozumowania oraz socjoterapeutycznych zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących; b) 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Gimnazjum z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w 

praktyce, zajęć humanistycznych oraz socjoterapeutycznych, zajęć z zastosowaniem metod i 

technik aktywizujących, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, Informacje dotyczące 

rodzajów zajęć, liczby godzin i ilości grup szkoleniowych zawierają załączniki nr 5, 6, 7, 8 do 

http://www.bip.wierzchowo.pl/


niniejszej SIWZ. W ww. załącznikach podane w rubryce ilości godzin są przewidziane dla 

wszystkich grup podanych w rubryce ilości grup. W części 3 w zadaniu Nr 3 w poz. 13 i 14 

występują warsztaty ( każdy dla dwóch grup ), realizację których przewiduje się dla doradcy 

zawodowego. Przedmiot zamówienia (świadczenie usług edukacyjnych) podzielony został na 

następujące zadania - części : Część 1 - Zadanie nr 1 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły 

Podstawowej w Wierzchowie Część 2 - Zadanie nr 2 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły 

Podstawowej w Świerczynie Część 3 - Zadanie nr 3 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w 

Wierzchowie Część 4 - Zadanie nr 4 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Świerczynie 

Każde z zadań będzie realizowane w terminie : od daty zawarcia umowy do 30.06.2014r. 2. 

Wymagania Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 2.1 Wykonawcami realizującymi 

usługi edukacyjne mogą być osoby fizyczne lub podmioty posiadające osoby spełniające 

wymagane wykształcenie i kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i doświadczenie dydaktyczno - 

pedagogiczne. 2.2 Wykonawcami usług edukacyjnych w ramach poszczególnych zadań ( części ) 

będą nauczyciele bądź inne osoby posiadające odpowiednie wymagane kwalifikacje, którzy złożą 

oferty i zostaną zakwalifikowani do realizacji Projektu i z którymi Zamawiający podpisze umowę o 

wykonywanie świadczenia. 2.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części wskazując 

w formularzu ofertowym nazwę zadania. 2.4 Wykonawca składając ofertę na daną część ( zadanie ) 

musi wykazać taką ilość nauczycieli aby zapewnić wykonywanie przedmiotów nauczania 

przewidzianych dla wybranej części. 2.5 Zamawiający dopuszcza wykonywanie świadczenia przez 

jedną osobę kilku przedmiotów nauczania. 2.6 Zamawiający zapewni i wyposaży pomieszczenia, w 

których będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne w pomoce dydaktyczne, w tym m. in.: sprzęt 

multimedialny ze specjalnym oprogramowaniem, tablice interaktywne, podręczniki, materiały, 

pomoce i materiały dydaktyczne. 2.7 Zajęcia edukacyjne będą odbywały się po zakończeniu nauki 

programowej. 2.8 Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia programu nauczania i 

uzyskania jego akceptację przez Koordynatora projektu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o nie dotyczy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i 

doświadczenie w zakresie nauczania - prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, 

stosownie do części zamówienia, na którą składają ofertę. Ocena spełniania warunku 

będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami 

posiadającymi wymagane w zależności od wybranej części i wybranego przedmiotu 

nauczania, wykształcenie i kwalifikacje (wymagane dla określonego nauczyciela ), 

zgodne 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. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.). 

Wymagania ogólne : wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe lub wykształcenie 

wyższe z kierunkowym przygotowaniem pedagogicznym. Wymagania dla nauczycieli 

przedmiotu nauczania w każdym zadaniu ( części zamówienia ) zostały określone w 

załącznikach Nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 



wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie określa się minimalnych standardów 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 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 dla 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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.5) 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: 

 inne dokumenty 

Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy 

złożyć do oferty ogólną koncepcję prowadzenia zajęć zawierającą: cel i formę oraz opis 

stosowanych metod i technik aktywizujących, stosowanie pomocy dydaktycznych, sposób 

weryfikacji wiedzy przekazanej uczniom, a w szczególności zamiar w uzyskaniu efektów 

na zakończenie realizacji Programu. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1 - Cena - 70  

 2 - Ocena koncepcji prowadzenia zajęć - 30  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiana 

podatku od towarów i usług VAT, 2. konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z 

przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności wystąpienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, 3. zmiany warunków 

finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne 

uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez zamawiającego, zatwierdzone przez 

kierownika zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Wierzchowo ul. Długa 29. 78-530 Wierzchowo u p. Joanny Zyguła. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Wierzchowo ul. Długa 29. 78-530 

Wierzchowo. 

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: Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, 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.. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 



CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej w Wierzchowie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z informacji i 

wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć z zakresu czytania, pisania i rozumowania oraz 

socjoterapeutycznych zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących;. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 70  

o 2. Ocena koncepcji prowadzenia zajęć - 30  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej w Świerczynie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej z 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z informacji i 

wykorzystania wiedzy w praktyce, zajęć z zakresu czytania, pisania i rozumowania oraz 

socjoterapeutycznych zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących;. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 70  

o 2. Ocena koncepcji prowadzenia zajęć - 30  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Wierzchowie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Gimnazjum z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z informacji i wykorzystania 

wiedzy w praktyce, zajęć humanistycznych oraz socjoterapeutycznych, zajęć z zastosowaniem 

metod i technik aktywizujących, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego,. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 



o 1. Cena - 70  

o 2. Ocena koncepcji prowadzenia zajęć - 30  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum w Świerczynie. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów Gimnazjum z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, językowych, zajęć korzystania z informacji i wykorzystania 

wiedzy w praktyce, zajęć humanistycznych oraz socjoterapeutycznych, zajęć z zastosowaniem 

metod i technik aktywizujących, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego,. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

o 1. Cena - 70  

o 2. Ocena koncepcji prowadzenia zajęć - 30  

 


