Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/

Przewóz: Indywidualizacja nauczania uczniów klasa I-III w Gminie Przewóz
Numer ogłoszenia: 401658 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie , pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz,
woj. lubuskie, tel. 068 3623287, faks 068 3623287.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.przewoz.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja nauczania
uczniów klasa I-III w Gminie Przewóz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia jest realizacja programu rozwojowego dla Szkół Podstawowych klas I-III z
terenu Gminy Przewóz. Zajęcia oparte zostaną o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w
życiu społecznym - do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy
wśród młodzieży..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku, gdy
projekt wygeneruje oszczędności i zostaną one przeznaczone na zwiększenie liczby
zajęć, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego wymusi
na Zamawiającym stosowanie ustawy PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0.
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:
30.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się 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
o



nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi podobne rodzajowo do
przedmiotu zamówienia. Aby spełnić ten warunek Wykonawca wykaże, że
realizował lub współrealizował przynajmniej 1 usługę edukacyjną której
odbiorcami były dzieci lub młodzież szkolna, a jej wartość nie może być
mniejsza niż 90 000 zł brutto - zał. Nr 6.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje kadrą (osobami), która: posiada kwalifikacje nie
mniejsze niż te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12
marca 2009 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego
wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z
przedmiotu zamówienia - zał. Nr 5a, oraz posiada przeszkolenie w zakresie
równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. zaświadczenie



od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie) - zał. Nr
5b.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że: posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 zł.

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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia i dokumenty niż te o których mowa w pkt 1, jakich żąda zamawiający od
wykonawców do przeprowadzenia czynności oceny ofert. Kryterium oceny ofert oparte jest w
części na właściwości wykonawcy (inne dokumenty nie służą potwierdzeniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu) - formalne i materialne: g) oświadczenie Wykonawcy w
którym deklaruje doświadczenie (ilość lat) w świadczeniu usług edukacyjnych lub
szkoleniowych w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których
odbiorcami ostatecznymi były dzieci lub młodzież szkolna - zał. nr 7. h) Dokumenty
(referencje lub zaświadczenia od podmiotów na rzecz których były świadczone usługi bądź z
którymi współpracował wykonawca przy ich realizacji) potwierdzające nabyte doświadczenie
w realizacji projektów współfinansowanych z UE ze środków EFS o charakterze edukacyjnoszkoleniowym. i) oświadczenia od osób które będą bezpośrednio świadczyły usługę
(nauczycieli), potwierdzające posiadanie właściwych kwalifikacji nie mniejszych niż te, które
określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli oraz posiadanie przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans
kobiet i mężczyzn, przykładowy wzór oświadczenie woli zał. nr 5a i 5b

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:




1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie - 30
3 - Kwalifikacje - 20

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
Zamawiający zastrzega, że mogą nastąpić przesunięcia terminu realizacji zajęć w wypadku,
gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją projektu, wynikające z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zwiększenia liczby godzin dodatkowych
zajęć edukacyjnych, jeżeli pojawią się oszczędności w projekcie. Zmiana umowy wymaga
zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej (aneks).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Przewozie Plac Partyzantów 1 68-132 Przewóz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Przewozie Plac Partyzantów 1 68132 Przewóz 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 współfinansowany przez Unię Europejską z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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

