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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

na wykonanie usług edukacyjnych w Projekcie pn. Kompetentni w edukacji-

Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko - lędzińskim 

 

 

Sprawa nr: PPP-03/20/2014 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia  29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 

r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). 
 

               

ZAMAWIAJĄCY: 

Realizator projektu:  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bieruniu 

43-155 Bieruń ul. Granitowa 130  

Telefon/fax: (032) 216 36 90 

NIP: 646-23-85-428;  REGON: 276270263 

e-mail: ppp.sekretariat@powiatbl.pl;  http://www.poradnia.powiatbl.pl/ 
 

 

 

Załączniki: 

Nr  1 w tym Nr 1.1 do Nr 1.8 – Opis przedmiotu zamówienia  

Nr  2 -   Formularz ofertowy 
Nr  3    -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
Nr  4    -   Wykaz usług 

Nr  5    -   Istotne Postanowienia Umowy 

 

 

Uwaga: 

Zastosowane skróty: 

Zaproszenie – Zaproszenie do składania ofert 

SORE – Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 

PZP - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
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I. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych na zasadach określonych w art. 5a.1 (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r. 

poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).  

 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Realizacja usług edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów 

szkół biorących udział w projekcie pn. Kompetentni w edukacji-Wdrożenie 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim, który jest 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

2. Usługi edukacyjne będą organizowane dla poniżej wymienionych placówek edukacyjnych: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki, 43-220 Świerczyniec ul. Sierpowa 38, 

2) Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Lędzinach, 43-144 Lędziny ul. Goławiecka 36, 

3) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lędzinach, 43-144 Lędziny ul. Goławiecka 36, 

4) Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego  

    w Bojszowach, 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 3,  

5) Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia, 43-155 Bieruń ul. Warszawska 294, 

6) Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, 43-143 Lędziny ul. Pokoju 4,   

7) Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, 43-155 Bieruń ul. Granitowa 130,  

8) Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, 43-150 Bieruń ul. Licealna 17. 

 

3. Ze względu na charakter usługi całość zamówienia podzielono na 8 odrębnych części, 

dopuszczając możliwość składania oferty na dowolną liczbę części przez Wykonawców: 

 

CZĘŚĆ 1: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

                      SP Świerczyniec 

CZĘŚĆ 2: Projekt edukacyjny w szkole. Gimnazjum nr 3 w Goławcu. 

CZĘŚĆ 3: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. SP Goławiec 

CZĘŚĆ 4: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Gimnazjum   

                   Bojszowy 

CZĘŚĆ 5: Ocenianie kształtujące. Gimnazjum nr 1 Bieruń 

CZĘŚĆ 6: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Technikum Lędziny 

CZĘŚĆ 7: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Technikum  Bieruń 

CZĘŚĆ 8: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować. LO Bieruń  

 

4. Szczegółowy opis zamówienia oraz jego poszczególnych części został opisany  

w  załączniku nr 1 w tym od  nr 1.1 do 1.8 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

 

5. Rodzaj usług: Usługi edukacyjne i szkoleniowe dla osób dorosłych 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

  

1. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 20 czerwca 

2015 roku. 
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2. Realizacja poszczególnych usług, wykonanie zamówienia nastąpi w okresie 

obowiązywania umowy w terminach określonych w załączniku nr 1 do Zaproszenia w tym 

od nr 1.1 do nr 1.8 dla poszczególnych części zamówienia. 

3. Szczegółowe terminy poszczególnych zajęć doskonalących  tj. konkretne daty: 

dzień/miesiąc/rok, godzina rozpoczęcia zajęć, które nie zostały określone  

w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.8 zostaną dookreślone przez przedstawiciela 

Zamawiającego (SORE dla danej placówki) po ustaleniach z wybranym Wykonawcą na 

etapie realizacji umowy, a  następnie zapisane w harmonogramie zajęć dla danej części 

zamówienia, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

 
IV.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE PODWYKONAWSTWA. 

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W związku  

z powyższym należy odpowiednio uzupełnić pkt. 7 Formularza ofertowego (załącznik nr 2 

Formularz ofertowy). 

 

 

V. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE:  

 

1. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych - dwóch lub większej ilości podmiotów, przy 

zachowaniu następujących warunków:  

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

warunków, zgodnie z zapisami rozdz. VIII Zaproszenia. Ponadto Wykonawcy winni spełnić 

warunek określony w art. 23 ust 2 ustawy PZP ustanawiając i wskazując pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej jego kopii) musi 

znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję itp. 

e) Wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiadały prawnie za realizację umowy. 

f) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

 

VI. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 

2013r. poz. 231): 

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. 
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.     

 

 

VII. WALUTA OBOWIĄZUJĄCA: 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej tj. w PLN.  

 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM. 

 

1.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki 

wymienione w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

-Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego Oświadczenia  

w formularzu ofertowym; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie:  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie usługi edukacyjne przeprowadzone dla kadry 

oświatowej w obszarze doskonalenia nauczycieli. 

UWAGA ! Jedna usługa = jedno przeprowadzone np. szkolenie, warsztat, wykład, 

konsultacje grupowe dla nauczycieli z tematyki oświatowej. 

 

Jeżeli Wykonawca ubiega się o realizację większej niż jednej części zamówienia 

musi wykazać co najmniej dwie usługi edukacyjne przeprowadzone dla kadry 

oświatowej w obszarze doskonalenia nauczycieli dla każdej części zamówienia z osobna na 

którą składa ofertę według zasady: 2 usługi x n części zmówienia, o które ubiega się 

wykonawca. 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego Wykazu usług- 

załącznik nr 4, który należy wypełnić na każdą część oddzielnie. 

 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dla poszczególnych 

części zamówienia: 

1. dotyczy części 1 zamówienia:  

a) Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą, która posiada co najmniej następujące 

kwalifikacje i doświadczenie: 

wykształcenie wyższe II stopnia, 
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co najmniej roczne doświadczenie w pracy jako trener/ekspert/konsultant z osobami 

dorosłymi z nauczycielami, 

w zakresie prowadzenia różnych form szkoleniowych z zakresu 

tematyki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów 

niepełnosprawnych, na łączną liczbę co najmniej 28 godzin dydaktycznych zajęć, 

przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania ofert. 

 

2. dotyczy części 2 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą, która posiada co najmniej następujące 

kwalifikacje i doświadczenie: 

 

nie w pracy jako trener/ekspert/konsultant z osobami 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki projektów edukacyjnych w szkołach lub tożsamych, na łączną liczbę co najmniej 

52 godzin dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia 

zaproszenia do składania ofert. 

 

3. dotyczy części 3 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą, która posiada co najmniej następujące 

kwalifikacje i doświadczenie: 

 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki oceniania kształtującego na łączną liczbę co najmniej 30 godzin dydaktycznych 

zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania 

ofert, praktyk stosujący metody oceniania kształtującego.  

 

4. dotyczy części 4 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami, które posiadają co najmniej 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki neurodydaktycznych podstaw procesu uczenia się, na łączną liczbę co najmniej 28 

godzin dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia 

zaproszenia do składania ofert. 

 

5. dotyczy części 5 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą, która posiada co najmniej następujące 

kwalifikacje i doświadczenie: 

 

nie w pracy jako trener/ekspert/konsultant z osobami 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki oceniania kształtującego, na łączną liczbę co najmniej 36 godzin dydaktycznych 

zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania 

ofert, praktyk wykorzystujący, stosujący metody oceniania kształtującego w pracy. 
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6. dotyczy części 6 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 6 osobami, które posiadają co najmniej 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

 

pięcioletnie doświadczenie w pracy jako trener/ekspert/konsultant, edukator 

z osobami dorosłymi z nauczycielami, 

trenerów w zakresie prowadzenia różnych form szkoleniowych 

z zakresu tematyki m.in. EWD, technik uczenia się, rozwoju ucznia, oceniania 

kształtującego, technik szybkiego czytania na łączną liczbę co najmniej 50 godzin 

dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia 

zaproszenia do składania ofert przez każdego z trenerów. 

 

7. dotyczy części 7 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 6 osobami, które posiadają co najmniej 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

łcenie wyższe II stopnia, 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki EWD, przygotowywania do egzaminów np. maturalnych, prowadzenia zajęć 

rozwijających aktywność uczniów, tutoring, coaching, zasady rozwijania umiejętności 

współpracy wśród uczniów, przepisy prawne w pracy nauczyciela, na łączną liczbę co 

najmniej 50 godzin dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od dnia 

ogłoszenia zaproszenia do składania ofert przez każdego z trenerów. 

 

8. dotyczy części 8 zamówienia: 

a) Wykonawca musi dysponować minimum 6 osobami, która posiadają co najmniej 

następujące kwalifikacje i doświadczenie: 

 

dorosłymi z nauczycielami, 

tematyki kształtowania postaw uczniowskich, rozwijania kompetencji ucznia, komunikacji  

i budowaniu relacji, polityki preorientacji zawodowej w szkołach, zasady pracy z uczniem  

z SPE na łączną liczbę co najmniej 50 godzin dydaktycznych zajęć, przeprowadzonych  

w ostatnich 3 latach od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania ofert przez każdego 

trenera. 

 

4) znajdującą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego Oświadczenia  

w formularzu ofertowym; 

 

1.2. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 

2 ustawy.  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego Oświadczenia  

w formularzu ofertowym; 

1.3. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie na 

składanie ofert nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów na 

potwierdzenie spełnienia w/w wymagań. 
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1.4. Oferta Wykonawcy, na podstawie której Zamawiający nie będzie mógł  ocenić 

spełnienia wymagań zostanie odrzucona. 

1.5. 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 nimi stosunków.  

 

1.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA 

OD WYKONAWCY W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU. 

 

a. wypełniony Formularz ofertowy –  załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

b. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź 

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 

(dotyczy również spółki cywilnej). 

c. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z wymaganiami rozdziału VIII). 

Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio  załącznika  nr 3- Wykaz osób. 

Dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę należy wypełnić osobno 

załącznik nr 3. 

d. Wykaz usług – załącznik nr 4. Dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę 

należy wypełnić osobno załącznik nr 4. 

 

 

IX.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

ZASADY WZAJEMNYCH KONTAKTÓW. 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

 Maria Bujny, Agata Nowińska; kontakt:  tel./fax (032) 211 91 77, (32) 216 36 90 

 e-mail: m.bujny@cpsa.com.pl,  

2. Korespondencję:  

a. pisemną należy przesyłać na adres: Biuro projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP  

Sp. z o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola, Sekretariat. 

b. drogą elektroniczną należy przesłać na adres: m.bujny@cpsa.com.pl 

http://pppbirerun.bip.wizja.net.pl/ lub http://www.poradnia.powiatbl.pl/ - pobranie 

wzoru formularza ofertowego wraz z załącznikami, zapoznanie się z treścią zaproszenia 

do składania ofert. 

Przy każdym z w/w sposobów należy dopisać: dotyczy sprawy nr: PPP-03/20/2014 

 

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI 

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 

OFERTY. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do 

składania ofert oraz załączników, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą 

elektroniczną zgodnie z zapisami rozdziału X. Zaproszenia. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem otrzymania zapytania od Wykonawców 

w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 12 listopada 2014 roku. 

3. Ofertę należy sporządzić dokładnie wg załączonego formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 2 lub na nim. 

mailto:sekretariat@cpsa.com.pl
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4. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem 

wykonawcy oraz numerem sprawy: PPP-03/20/2014 

Zaleca się, aby dopisać na kopercie: nie otwierać przed dniem 14.11.2014r. godz. 

10:15. 

 

UWAGA! Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie 

oferty nieopisanej zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Zaleca się, aby wszystkie kartki sporządzonej oferty były ponumerowane kolejnymi 

numerami, a całość oferty trwale zespolona. 

8. Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez osobę 

lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.  

9. Dokumenty wymagane wraz ze złożeniem formularza ofertowego mogą być 

przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność  

z oryginałem przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania oraz 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 

Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te 

osoby. 

10. Wykonawca może w ofercie zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (art.11 ust.4 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.). Informacje te muszą być opatrzone klauzulą „Nie udostępniać – informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą być załączone do oferty w sposób 

stanowiący odrębną całość (wykonawca wydziela je w wybrany przez siebie sposób). 

 

 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać do Biura Projektu w Sekretariacie lub przesyłką pocztową 

(poleconą) na adres: Biuro projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.,  

ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola. 

2. Termin złożenia ofert upływa w dniu 14.11.2014r. o godz. 10:00. 

3. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została 

powyższa data. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w sali szkoleniowej w Biurze projektu: 43-225 Wola  

ul. Kopalniana 6 w dniu:  14.11.2014r. o godz. 10:15. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto) dla każdej z części 

zamówienia. 

6. W momencie otwarcia ofert zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę firmy, 

adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, pozostałych kryteriów oceny. Informacje te przekazuje się niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, wyłącznie na ich wniosek. 
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7. Przy wyznaczaniu terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający skorzystał z zapisów 

art. 5.1 ustawy PZP. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cena ofertowa musi zostać wyliczona zgodnie ze schematem obliczenia, ujętym  

w formularzu ofertowym. Ze względu na podział przedmiotu zamówienia na CZĘŚCI i 

możliwość częściowej realizacji zamówienia, tzn. realizacji wybranych części, 

porównaniu cen ofertowych będą podlegały poszczególne części  przedmiotowego 

zamówienia. 

2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem m.in. wszystkich opłat, podatków, 

kosztów dojazdu i wynagrodzenia trenerów, kosztów przygotowania, opracowania 

materiałów szkoleniowych, certyfikatów dla uczestników do poszczególnych zajęć 

doskonalących, kosztów koniecznych do zastosowania materiałów dydaktycznych, 

sprzętu informatycznego, urządzeń i innych niezbędnych pomocy do prawidłowej 

realizacji zamówienia przez trenerów na zajęciach.  

3. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy PZP tj.: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU OCENY OFERT i KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oraz ich znaczeniem: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 

1.  Cena oferty  50 % 50 punktów  

2.  

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

liczby wykonanych godzin 

dydaktycznych/zegarowych zajęć dla 

nauczycieli w różnych formach 

doskonalenia 

30 % 30 punktów  

3.  

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

liczby lat wykonywania i realizacji 

usług edukacyjnych na rzecz kadry 

oświatowej  

20 % 20 punktów 
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2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 50 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby wykonanych 

godzin dydaktycznych/zegarowych zajęć dla nauczycieli w różnych formach 

doskonalenia: zostaną obliczone według wzoru: 

 

Łączna liczba wykonanych godzin dydaktycznych/zegarowych  

wskazana w badanej ofercie 

---------------------------------------------------------------------------    x 30 = liczba punktów 

Najwyższa łączna liczba wykonanych godzin dydaktycznych/zegarowych  

wskazana w złożonych ofertach  

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby lat 

wykonywania i realizacji usług edukacyjnych na rzecz kadry oświatowej” zostaną 

obliczone według wzoru: 

 

Łączna liczba lat wskazana w badanej ofercie 

--------------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba punktów 

Najwyższa łączna liczba lat wskazana w złożonych ofertach 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Liczby punktów z wszystkich kryteriów po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 

oferty. 

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1. 

 

XIV.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umów z wybranymi 

wykonawcami zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej informację o wybranych wykonawcach z którymi podpisano umowę podając 

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano,  

2. Po zakończeniu postępowania wybrani Wykonawcy zostaną zaproszeni przez 

Zamawiającego do podpisania umów. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (dla danej 

części), zobowiązany będzie – do dnia podpisania umowy – obowiązkowo 

dostarczyć: 
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a. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe osoby desygnowanej do prowadzenia zajęć, dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale VIII. Zaproszenia do 

składania ofert, 

b. referencje, zaświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające 

wykazane w formularzu ofertowym „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby 

wykonanych godzin dydaktycznych/zegarowych zajęć dla nauczycieli w różnych 

formach doskonalenia”, oraz „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby lat 

wykonywania i realizacji usług edukacyjnych na rzecz kadry oświatowej”. 

 

UWAGA !!! 

Niedostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 6 w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie lub brak kompletnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 

określonych w rozdziale VIII Zaproszenia do składania ofert przez Wykonawcę oraz brak 

potwierdzenia „Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby wykonanych godzin 

dydaktycznych/zegarowych zajęć dla nauczycieli w różnych formach doskonalenia”, oraz 

„Doświadczenie Wykonawcy w zakresie liczby lat wykonywania i realizacji usług 

edukacyjnych na rzecz kadry oświatowej będzie traktowane jako odmowa podpisania 

umowy przez Wykonawcę. 

 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

            WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY: 

 

1. Szczegółowe warunki umowy podano w istotnych postanowieniach umowy             

(załącznik nr 5 do Zaproszenia). Zamawiający  wymaga  zawarcia umowy  na 

warunkach  określonych  we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do 

Zaproszenia. Prosimy Wykonawców o szczegółowe zapoznanie się z zapisami 

wzorcowej umowy. 

2. Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy PZP. Uzgodnienia  

w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego,  

a zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umów/umowy w następujących 

okolicznościach: 

a. rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym 

ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy, 

b. ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT 

c. działania siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, 

d. poprawy oczywistej omyłki, 

e. zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowanej przerwami w realizacji 

usługi powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

f. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu 

zakończenia realizacji umowy; 

g. zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 

identyfikacyjnych; 
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h. zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub wprowadzenia osoby/ osób 

uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (realizujących zamówienie) pod 

warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 

dodanie kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na osoby 

posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach 

udziału w postępowaniu; 

i. zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa  

j. w ust. 3m niniejszego rozdziału, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie 

swoich obowiązków, na każdym jego etapie realizacji zadania, jeżeli grupa 

uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub 

sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. 

Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego elementu, po 

uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy.  

k. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy  

w zakresie terminów realizacji poszczególnych usług edukacyjnych, w przypadku 

określonym w punkcie 3j oraz w przypadku, gdy o taką zmianę wystąpi 

placówka, na rzecz, której ma być realizowana usługa.  

l. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy;  

m. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

n. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

o. kiedy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

strony umowy. 

p. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu danych w Załączniku nr 1  

w tym w poszczególnych załącznikach od nr 1.1 do 1.8 do umowy opisującego 

szczegółowo przedmiot zamówienia w trakcie wykonywania usługi w zakresie 

danych dotyczących terminów wykonania poszczególnych zajęć, miejsca 

realizacji, godzinowego czasu trwania poszczególnych zajęć przy zachowaniu 

maksymalnej liczby godzin do realizacji na daną część zamówienia. 

XVI. 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 

XVII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi  wykonawca. 

2. Wykonawca winien uważnie prześledzić treść Zaproszenia do składania ofert.  

3. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z zakresem przedmiotu 

zamówienia i przestrzegania wszystkich instrukcji wypełnienia formularzy. 

 

Zatwierdzono w dniu: 6 listopada 2014 roku 

 

Kierownik Zamawiającego 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu 

dr Krzysztof Kucyper 
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