OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Świadczenie usługi edukacyjnej – usługa nie priorytetowa w projekcie
„Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów”

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 351184 - 2014 data 21.10.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów, woj. śląskie,
tel. 33 858 43 10, fax. 33 858 48 86.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: poz. sekcja.



W ogłoszeniu jest: ogłoszenie nieobowiązkowe.



W ogłoszeniu powinno być: ogłoszenie obowiązkowe.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).



W ogłoszeniu jest: 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 psychologicznopedagogiczna - 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..
W ogłoszeniu powinno być:
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.
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. 60h/m-c x 8 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. 50h/m-c x 8 miesięcy.
Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu:
*opieka psychologiczno-pedagogiczna – łącznie 60h dla 2gr.
*SZOK – ok. 26-27h/m-c x 8 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.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).



W ogłoszeniu jest: Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2.



W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).



W ogłoszeniu jest: Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2.



W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1
usługę edukacyjną świadczoną na rzecz dzieci lub młodzieży szkolnej o charakterze
edukacyjno-szkoleniowym, a jej wartość nie może być mniejsza niż 80 000 zł brutto.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).



W ogłoszeniu jest: Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2.



W ogłoszeniu powinno być: Warunek uznany będzie za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
minimum po jednej osobie* posiadającej wykształcenie kierunkowe i teoretyczne
przygotowanie dla poszczególnego rodzaju zajęć; * uprawnień nie można łączyć wykonawca zobowiązany jest do wskazania różnych osób dla poszczególnych rodzajów
zadań.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).



W ogłoszeniu jest: Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2.



W ogłoszeniu powinno być: Warunek uznany będzie za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
zgodnie z kwalifikacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009r., Nr 50 poz. 400 z późn. zm.), 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.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).



W ogłoszeniu jest: Podpisanie oświadczenia, załącznik nr 2.



W ogłoszeniu powinno być: Warunek uznany będzie za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 100 000,00 zł..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2).



W ogłoszeniu jest: -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;.



W ogłoszeniu powinno być: -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;.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: 29.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Miejski Zarząd Oświaty w
Skoczowie ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów.



W ogłoszeniu powinno być: 31.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Miejski Zarząd
Oświaty w Skoczowie ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów.

