
Sobótka: GMINA SOBÓTKA: Usługi edukacyjne obejmujące

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod

nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług

edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 244908 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: GMINA SOBÓTKA: Usługi edukacyjne obejmujące

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się ,rozwijam i lepiej

rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

polegające na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych) w czterech szkołach

podstawowych dla uczniów klas I - III w ramach projektu POKL pod nazwą: Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem

świat.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 17.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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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, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca posiada i udokumentuje posiadanie

wymaganego wykształcenia wyŜszego z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym do

prowadzenia zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić

nauczycieli nie mających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia

nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złoŜonych

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w części VI SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje lub

dysponuje osobami posiadającymi takie kwalifikacje zgodnie z zapisami zawartymi w Tabeli

nr 1 Część V SIWZ i przedstawi w celu ich wykazania odpowiednie świadectwa lub dyplomy,

oraz jeśli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie lub dysponuje osobami

posiadającymi odpowiednie doświadczenie zgodnie z zapisami zawartymi w Tabeli nr 1

Część V SIWZ i przedstawi w celu jego wykazania dokumenty potwierdzające (np.

referencje). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złoŜonych oświadczeniach i dokumentach

wyszczególnionych w części VI SIWZ.

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, naleŜy

przedłoŜyć:

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 takŜe 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,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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  niŜ  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

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Ŝe:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ 6

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać: 1)Wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

2)Dokumenty określone w części VI SIWZ 3)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty

nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać

czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu

lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza cena.

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 zmianę umowy w przypadkach: 1.zmiana okresu realizacji umowy jest moŜliwa wyłącznie za

zgodą obu stron umowy; 2.w przypadku wystąpienia siły wyŜszej moŜliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga

to jednak zgody obu stron umowy (siła wyŜsza - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezaleŜnych od

Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy,

których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwycięŜyć i im przeciwdziałać poprzez

działanie z naleŜytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych); 3.w

przypadku wyniknięcia rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie moŜna usunąć

w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów przez strony, moŜliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron

umowy; 4.w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację umowy, moŜliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Sobótce ul.

Rynek 1, 55-050 Sobótka, pokój nr 13 ( II piętro), osobiście lub na wniosek..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sobótce ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka , biuro podawcze..

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: Zamawiającego Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach

projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat. W ramach poddziałania Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług

edukacyjnych. Program współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: tak
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