Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.:
Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji w ramach Programu Operacyjnego
kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 17028 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65
12 000, faks (061) 65 12 211.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w
ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III
szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji w ramach Programu
Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej progów
unijnych Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć w
ramach projektu systemowego pn.: Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacjiIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej od dnia
podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. i od 01 września 2012 r. do 04 października 2012 w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. Projekt realizowany będzie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych. Usługi będą realizowane we wszystkich
szkołach podstawowych z miasta i gminy Swarzędz. Jednostka 1h w SIWZ używana jest w rozumieniu 1
godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. Do obowiązków prowadzącego zajęcia należą: udział w rekrutacji
uczestników, przeprowadzenie diagnozy wstępnej oraz końcowej wśród uczestników, przygotowanie
opisu zajęć, przygotowanie harmonogramu zajęć, zebranie dokumentów (ankiety rekrutacyjnej, deklaracji
uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia
dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku) od uczestników projektu, przekazywanie do głównego
beneficjenta raportów z zajęć odbywających się w danym miesiącu, przeprowadzenie ewaluacji po każdej
partii materiału, prowadzenie listy obecności uczestników, wystawienie rachunku na koniec miesiąca.
Zadanie 1a (Zadanie 2 z projektu) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym
zagrożonych ryzykiem dysleksji i dysortografii) Ortusie i Kaligrafia. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu, czas realizacji od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. oraz w terminie
od 01 września 2012 r. do 04 października 2012 r. - liczba godzin ogółem: 150 h. Zadanie 2a (Zadanie 2 z
projektu) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji i

dysortografii) Ortusie i Kaligrafia. - Zespół Szkół w Paczkowie, czas realizacji od dnia podpisania
umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 90 h. Zadanie 3a (Zadanie 4 z projektu) Zajęcia dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy Języczki. -Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Kobylnicy, czas realizacji od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30 h.
Zadanie 4a (Zadanie 5 z projektu) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z
zaburzeniami komunikacji społecznej Supełki. - Szkoła Podstawowa w Wierzonce, czas realizacji od dnia
podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30 h. Zadanie 5a (Zadanie 5 z projektu)
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
Supełki. - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, czas realizacji od dnia
podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. oraz w terminie od 01 września 2012 r. do 04 października
2012 r. - liczba godzin ogółem: 60 h. Zadanie 6a (Zadanie 5 z projektu) Zajęcia socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej Supełki. - Zespół Szkół w
Paczkowie, czas realizacji od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30
h. Zadanie 7a (Zadanie 6 z projektu) Zajęcia dla dzieci z wadami postawy Prężne kręgosłupiki
(gimnastyka korekcyjna). -Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, czas
realizacji od 01 września 2012 r. do 04 października 2012 r. - liczba godzin ogółem: 90 h. Zadanie 8a
(Zadanie 6 z projektu) Zajęcia dla dzieci z wadami postawy Prężne kręgosłupiki (gimnastyka
korekcyjna). -Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, czas realizacji od dnia
podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30 h. Zadanie 9a (Zadanie 6 z projektu)
Zajęcia dla dzieci z wadami postawy Prężne kręgosłupiki (gimnastyka korekcyjna). - Zespół Szkół w
Paczkowie, czas realizacji od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 90
h. Zadanie 10a (Zadanie 6 z projektu) Zajęcia dla dzieci z wadami postawy Prężne kręgosłupiki
(gimnastyka korekcyjna). -Szkoła Podstawowa w Wierzonce, czas realizacji od dnia podpisania umowy
do 28 czerwca 2012 r.- liczba godzin ogółem: 30 h. Zadanie 11a (Zadanie 7 z projektu) Specjalistyczne
zajęcia terapeutyczne Teletubisie. -Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy,
czas realizacji od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r.- liczba godzin ogółem: 90 h. Zadanie
12a (Zadanie 8 z projektu) Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych (Mali
ekolodzy i Klub Małego Odkrywcy Wędrowne żuczki). -Zespół Szkół w Paczkowie, czas realizacji od
dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30 h. Zadanie 13a (Zadanie 16 z
projektu) Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych Angielski na 6!. -Szkoła
Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, czas realizacji od dnia podpisania umowy do
28 czerwca 2012 r. oraz w terminie od 01 września 2012 r. do 04 października 2012 r. - liczba godzin
ogółem: 120 h. Zadanie 14a (Zadanie 17 z projektu) Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
szczególnie uzdolnionych Plastusie. - Szkoła Podstawowa w Wierzonce, czas realizacji od dnia
podpisania umowy do 28 czerwca 2012 r. - liczba godzin ogółem: 30 h. Zadanie 15a (Zadanie 18 z
projektu) Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych- warsztaty z biblioterapii.
-Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, czas realizacji od dnia podpisania
umowy do 28 czerwca 2012 r. oraz w terminie od 01 września 2012 r. do 04 października 2012 r. - liczba
godzin ogółem: 60 h..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

1.Wykonawca winien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednie dla
zadania, na które składają ofertę oraz stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela
kontraktowego. Wykonawca danego zadania winien dysponować co najmniej jedną osobą
posiadającą kwalifikacje wymienione poniżej Należy przedstawić wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia wypełniony . Ocena spełnienia przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE
SPEŁNIA. Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia. Wskazane jest ukończenie
dodatkowych form doskonalenia zawodowego np.: kursy, szkolenia, warsztaty itp.
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące
wykształcenia: Zadanie 1a, 2a, - Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie
diagnozy i terapii pedagogicznej. Zadanie 3a - Wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe w zakresie logopedii Zadanie 4a,
5a, 6a - Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, studia
podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Zadanie 7a, 8a, 9a, 10a - Wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania
fizycznego i uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej lub wykształcenie
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe
w zakresie gimnastyki korekcyjnej lub kurs kwalifikacyjny z gimnastyki korekcyjnej.
Zadanie 11a - Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii z przygotowaniem
pedagogicznym. Zadanie12a - Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej
lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym
uprawnienia do nauczania matematyki i przyrody lub studia podyplomowe z przyrody lub
matematyki. Zadanie 13a - Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Zadanie 14a - Wykształcenie
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do pracy z dziećmi klas I III szkoły podstawowej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Zadanie 15a Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, bibliotekarstwo z informacją
naukową, uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie biblioterapii.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
należy przedłożyć:

•

•

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

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku działania siły wyższej możliwa będzie zmiana terminu realizacji umowy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Kancelaria Urzędu - Biuro
Obsługi Interesanta.
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 w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji,
kluczem do indywidualizacji w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
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

