Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia Publiczne-POKL

Radomin: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć
w ramach projektu Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka
Chopina w Radominie
Numer ogłoszenia: 15750 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056
6837522.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl i www.bip.radomin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie
dodatkowych zajęć w ramach projektu Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
realizacji zajęć dodatkowych wspierających proces dydaktyczny, rozwijających kompetencje kluczowe, rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, ograniczających niepowodzenia szkolne, wyrównując poziom nauczania w
Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie, w ramach projektu Uczeń na 6 w Publicznym
Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet 9 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach
zamówienia przewiduje się realizację następujących zajęć: Część 1. Zajęcia z historii regionalnej w okresie luty marzec 2015 r. w ilości 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 19 osobowych. Dla każdej
grupy zorganizowane zostaną 5 razy dwugodzinne zajęcia. Część 2. Zajęcia z edukacji ekologicznej w okresie luty marzec 2015 r. w ilości 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 19 osobowych. Dla każdej
grupy zorganizowane zostaną 5 razy dwugodzinne zajęcia. Część 3. Zajęcia z doradcą edukacyjno-zawodowym w
okresie kwiecień - czerwiec 2015 r. w ilości 110 godzin lekcyjnych. Zajęcia zostaną zorganizowane dla grupy 90
uczniów. Zajęcia prowadzone będą w 9 grupach po 10 uczniów w ilości 2 godzin lekcyjnych. Doradca
odpowiedzialny będzie za zorganizowanie 2 spotkań trwających 1 godzinę lekcyjną dla 45 osobowych grup uczniów z
przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, mających na celu wskazanie potrzeb lokalnego
rynku pracy. Ponadto każdy z 90 uczniów weźmie udział w jednogodzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą
edukacyjno-zawodowym, gdzie zostanie dla niego opracowany indywidualny scenariusz edukacyjno-zawodowy. 2.
Zamawiający zabezpiecza sale na realizację zajęć oraz urządzenia techniczne umożliwiające przekaz informacji i
wzajemne komunikowanie się nauczyciela i uczniów. 3. Zajęcia będą odbywały się w Publicznym Gimnazjum im.
Fryderyka Chopina w Radominie, Radomin 14, 87-404 Radomin. 4. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi
edukacyjne według harmonogramów uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmian zasad projektu wprowadzonych
przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.Przedmiotem zamówienia jest usługa
realizacji zajęć dodatkowych wspierających proces dydaktyczny, rozwijających kompetencje kluczowe,
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, ograniczających niepowodzenia szkolne, wyrównując
poziom nauczania w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie, w ramach projektu
Uczeń na 6 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest 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
o Zamawiający nie określa tego warunku.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa tego warunku.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa tego warunku.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla część 1 i część 2: Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje do nauczania przedmiotu tj.
posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym dającego
kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu w gimnazjum; Wykonawca powinien legitymować się
stopniem awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany, mianowany lub kontraktowy. Dla część 3
- posiadanie wykształcenia wyższego i rocznego udokumentowanego stażu pracy w zakresie
poradnictwa zawodowego.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa tego warunku.
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;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia
Publiczne-POKL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin Radomin 1a, 87404 Radomin, pow. golubsko-dobrzyński.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina
12:00, miejsce: Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin, pow. golubsko-dobrzyński pokój nr 8.
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 jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet 9 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 zmniejszenie 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: Zajęcia z historii regionalnej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z historii regionalnej w okresie
luty - marzec 2015 r. w ilości 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 19
osobowych. Dla każdej grupy zorganizowane zostaną 5 razy dwugodzinne zajęcia..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 85
o 2. termin płatności - 15
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia z edukacji ekologicznej.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z edukacji ekologicznej w
okresie luty - marzec 2015 r. w ilości 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 19
osobowych. Dla każdej grupy zorganizowane zostaną 5 razy dwugodzinne zajęcia..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 85
o 2. termin płatności - 15
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia z doradcą edukacyjno-zawodowym.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z doradcą edukacyjnozawodowym w okresie kwiecień - czerwiec 2015 r. w ilości 110 godzin lekcyjnych. Zajęcia zostaną
zorganizowane dla grupy 90 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w 9 grupach po 10 uczniów w ilości 2
godzin lekcyjnych. Doradca odpowiedzialny będzie za zorganizowanie 2 spotkań trwających 1 godzinę
lekcyjną dla 45 osobowych grup uczniów z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w GolubiuDobrzyniu, mających na celu wskazanie potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto każdy z 90 uczniów weźmie
udział w jednogodzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą edukacyjno-zawodowym, gdzie zostanie dla
niego opracowany indywidualny scenariusz edukacyjno-zawodowy..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 85
o 2. termin płatności - 15

Radomin dnia 22.01.2015r.
Zatwierdził:
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski

