Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na:
Świadczenie usługi edukacyjnej – usługa nie priorytetowa w projekcie
„Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów”

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie , ul. Mały Rynek 1, 43-430
Skoczów, woj. śląskie, tel. 33 858 43 10, faks 33 858 48 86.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.skoczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi edukacyjnej
- usługa nie priorytetowa w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w
Gminie Skoczów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1 Przedmiot zamówienia jest świadczeniem usługi nie priorytetowej (edukacyjnej).
Projekt „Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów” realizowany
jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet 9, Działanie
9.1., Poddziałanie 9.1.2.
Zajęcia oparte zostaną o zasadę „równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym” –
do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy.
Zamawiający zastrzega, że osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie kierunkowe
a także wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć. Ponadto
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi dysponować, co najmniej kadrą złożoną z min. 7
osób.
2.2 W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług
edukacyjnych jak niżej dla:

Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu:
*opieka psychologiczno-pedagogiczna – łącznie 60h dla 2gr.,
* SZOK – ok. 80h/m-c x 10 miesięcy.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Pierśćcu:
*opieka psychologiczno-pedagogiczna – łącznie 120h dla 4gr.
Gimnazjum nr 5 w Ochabach:
*opieka psychologiczno-pedagogiczna – łącznie 120h dla 4gr.
* SZOK – ok. 80h/m-c x 10 miesięcy.
Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu:
*opieka psychologiczno-pedagogiczna – łącznie 60h dla 2gr.
*SZOK – ok. 80h/m-c x 10 miesięcy.
*Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany placówki, w której będą realizowane zajęcia, nie
wpłynie to jednak na liczbę godzin planowanych zajęć oraz na liczbę grup.

Przy czym:






Wykonawca poinformuje przedstawiciela Zamawiającego po podpisaniu umowy (na
piśmie) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć.
Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zaopiniowanie programu zajęć przez
przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku uwag Zamawiającego zobowiązany
będzie skorygować program zgodnie z zaleceniami Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu
świadczenia usługi.
Zajęcia odbywać się będą w okresie od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2015 r.
– zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam
przewidzianymi.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości zajęć

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.
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:
30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2

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:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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.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:


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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia jakie żąda Zamawiający od wykonawców do przeprowadzenia czynności
oceny ofert. Kryterium oceny ofert oparte jest w częściach na właściwości wykonawcy (inne
oświadczenia nie służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu)formalne i materialne; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mzo.skoczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski
Zarząd Oświaty w Skoczowie ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie ul. Mały
Rynek 1, 43-430 Skoczów.
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 realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet 9, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2..
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

