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Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
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WND – POKL. 09.01.02.-24-222/13

znak sprawy: SOSWNiS. 1720. 2. 2014. LK

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.oswnis.pl

Racibórz: Usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu, w ramach Projektu systemowego Lepsza edukacja - lepsza przyszłość. Części
od 1 do 38
Numer ogłoszenia: 60608 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i
Słabosłyszących , ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4147334,
4152255, 4153001, faks 032 4147334, 4152255 w. 42.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswnis.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka podległa administracji
samorządowej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie organizacji i
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych - pozalekcyjnych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w ramach Projektu systemowego
Lepsza edukacja - lepsza przyszłość. Części od 1 do 38.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Usługi
organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Projektu systemowego Lepsza
edukacja - lepsza przyszłość w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Raciborzu. 2. Z uwagi na różny rodzaj zajęć zamówienie podzielono na części 1 - 38, w
tym: część 1 - konwersacje z języka angielskiego w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część
2 - zajęcia z przyrody rozbudzające pasje w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 3 - koło
matematyczne poszerzające kompetencje SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 4 - zajęcia
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wspomagające z języka polskiego w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 5 - Zajęcia
wspomagające z matematyki w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 6 - zajęcia
biologiczno - chemiczne w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 7 - zajęcia z
fizyki i geografii w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 8 - koło matematyczne
poszerzające kompetencje w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 9 - zajęcia
przyrodniczo - medyczne w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 10 - zajęcia z biologii przygotowanie do matury w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 11 - zajęcia z chemii
rozszerzonej - przygotowanie do matury w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 12 - koło
matematyczne poszerzające kompetencje w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 13 matematyka rozszerzona w I klasie LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 14 - zajęcia
seminaryjne w matematyki LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 15 - zajęcia z grafiki
komputerowej i fotografii w gimnazjum i LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 16 zajęcia z geografii - przygotowanie do matury LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 17 zajęcia wspomagające z matematyki w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 18 zajęcia wspomagające z matematyki w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 19 - zajęcia
dziennikarskie w SP- 1 nauczyciel, 84 godzin zajęć; część 20 - zajęcia dziennikarskie w
Gimnazjum- 1 nauczyciel, 84 godzin zajęć; część 21 - konwersacje z języka angielskiego w
Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 22 - zajęcia z języka polskiego przed
egzaminem w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 23 - zajęcia z języka
angielskiego przed egzaminem w Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 24 zajęcia z języka polskiego przed maturą w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 25 zajęcia dziennikarskie w LO- 1 nauczyciel, 84 godzin zajęć; część 26 - konwersacje z języka
angielskiego w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 27 - zajęcia z języka niemieckiego w
Gimnazjum i LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 28 - zajęcia z języka angielskiego
przed maturą w LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 29 - topografia z elementami obrony
cywilnej w LO- 2 nauczycieli, 2xpo 84 godzin zajęć; część 30 - wielobój sportowy- jazda
konna i strzelectwo w LO- 2 nauczycieli, 2xpo 84 godzin zajęć; część 31 - zajęcia artystyczne
w SP i Gimnazjum- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 32 - lekcje twórczości w SP- 1
nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 33 - zajęcia z psychologiem, pedagogiem w Gimnazjum i
LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 34 - zajęcia relaksujące na basenie w gimnazjum i
LO- 1 nauczyciel, 84 godzin zajęć; część 35 - zajęcia taneczne w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin
zajęć; część 36 - zajęcia taneczne w Gimnazjum i LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 37
- zajęcia teatralne w SP- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć; część 38 - zajęcia teatralne w
Gimnazjum i LO- 1 nauczyciel, 60 godzin zajęć. 3. Główne cele i założenia realizowanego
Projektu oraz szczegółowy zakres usług, jak również wymagania osobowe oraz obowiązki
Wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia. 3. Wymagania Zamawiającego 1) Wykonawca zobowiązany będzie do
organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych mających na celu zwiększenie
teoretycznej i praktycznej wiedzy uczniów. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wymaganą kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć
będących przedmiotem zamówienia. 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenia
zawodowe osób przeznaczonych do realizacji zadania wykazanych w załączniku nr 4 Wykaz kadry . 4) Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji szczegółowy program oraz harmonogram zajęć na okres do końca czerwca 2014r.
Kolejne semestralne harmonogramy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
Zamawiającemu przed rozpoczęciem następnego semestru. 5) Wykonawca zobowiązany jest
do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do opracowanych materiałów
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szkoleniowych. 6) Wykonawcę zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia
szczegółowej dokumentacji oraz do przygotowania i przeprowadzenia wśród uczestników
zajęć sprawdzianów wiedzy i umiejętności przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie realizacji i po
ich zakończeniu w celu dokonania ewaluacji. 7) Prowadzący zajęcia będą poddawani
hospitacji i kontroli (w tym niezapowiedzianej) prowadzonej przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego oraz przez uprawnione organy nadzoru. 8) W przypadku
utworzenia przez Zamawiającego platformy E-lerning, prowadzący zajęcia nauczyciele, po
uprzednim ich przeszkoleniu, będą zobowiązani do korzystania z tego narzędzia. 9) Wszelka
dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia oraz materiały szkoleniowe winne być
oznakowane logo projektu PO KL zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 38.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
26.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
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
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami dla każdej części zamówienia posiadającymi: a)
odpowiednie wykształcenie wyższe pedagogiczne lub spełnienie kryteriów
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca
2009r 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; b) minimum stopień nauczyciela kontraktowego, zgodnie z
Ustawą Karta Nauczyciela; c) minimum 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu zajęć przedmiotowych określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia; d) minimum 3-letnie doświadczenie w poradni
pedagogiczno- psychologicznej lub w szkole jako pedagog - w zakresie cz. 33;
e) w przypadku prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminów wymagane są uprawnienia egzaminatora OKE - lub co najmniej trzyletni staż
pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co
najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej
nadzór pedagogiczny; f) uprawnienia instruktora lub trenera - w zakresie
części 29 i 30; g) uprawnienia trenera pływania i ratownika WOPR - w
zakresie cz. 34; h) przygotowanie do prowadzenia zajęć artystycznych w
zakresie cz. 36, 37, 37; Zamawiający dopuszcza kandydatów w trakcie
zdobywania wymaganych uprawnień. i) Ponadto osoba, którą wykaże
Wykonawca, musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 2 i 4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tj. musi mieć pełną zdolność do
czynności prawnych i korzystać z praw publicznych, nie toczy się przeciwko
niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o
ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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 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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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:
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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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;

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
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości
zamówienia, sposobu lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności: 1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody znacznych rozmiarach; 2) z powodu działań
osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron; 3) z powodu zmiany w sposobie realizacji zamówienia lub
zmian organizacyjnych polegających na zmianie osób lub innych podmiotów
współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał
ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie będą gorsze od tych, jakie posiadają
podmioty zmieniane; 4) w razie ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT;
5) w przypadku zmian, których na dzień podpisania Umowy Zamawiający nie był w stanie
przewidzieć, dotyczących zmiany liczby godzin prowadzonych zajęć, rozwiązanie grupy,
przerwanie projektu, zmiana dotycząca aktualnych potrzeb uczestników projektu - nastąpi
proporcjonalne zmniejszenie wartości wynagrodzenia, do czego Wykonawca nie będzie rościł
6
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żadnych praw. 2. Zmiana warunków umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony
aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.oswnis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących 47 - 400 Racibórz, ul.
Karola Miarki 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Niesłyszących i Słabosłyszących, 47-400 Racibórz, ul. Karola Miarki 4, (budynek
administracyjny) - parter pokój nr 1.1 - 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: Zamówienie realizowane 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. Projekt systemowy Lepsza edukacja lepsza przyszłość, realizowany przez Lidera - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 (w skrócie
SOSWNiS), oraz partnerów: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19 (w skrócie ZSOMS) i Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Krupskim Młynie (powiat Tarnogórski) przy ul. Krasickiego 4 (w skrócie
MOW)..
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: tak
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