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Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach 
projektów POKL pt. Mierzymy w stron ę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy 
Numer ogłoszenia: 318682 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Opatowiec , Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. 
świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa 
edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Mierzymy w stronę 
gwiazd oraz Z wiedzą do Europy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych niżej wymienionych związanych z realizacją 
projektów pt.; Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do Europy, które są realizowane z 
Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie 1: Przydział nauczycieli do zajęć w projekcie 
Mierzymy w stronę gwiazd Gimnazjum w Opatowcu 1.zajęcia wspomagające z j. 
angielskiego 3 grupy-90 godzin 2.zajęcia wspomagające z j. angielskiego 3 grupy-90 godzin 
3.zajęcia wspomagające z matematyki 3 grupy-90 godzin 4.zajęcia wspomagające z 
matematyki 3 grupy-90 godzin 5.zajęcia z nauk przyrodniczych 2 grupy-60 godzin 6.zajęcia z 
nauk przyrodniczych 2 grupy-60 godzin 7.zajęcia z nauk przyrodniczych 2 grupy-60 godzin 
8.zajęcia sportowe 2 grupy-60 godzin 9.zajęcia sportowe 2 grupy-60 godzin 10.warsztaty z j. 
angielskiego 4 grupy-88 godzin 11.warsztaty z j. angielskiego z native speakerem 4 grupy-32 
godzin 12.zajęcia artystyczne 4 grupy-120 godzin 13.zajęcia psychologiczno - pedagogiczne 
4 grupy-120 godzin Zadanie 2: Przydział nauczycieli do zajęć w projekcie Z wiedzą do 
Europy Część 1.Kółko matematyczne 1 grupa-30 godzin Część 2.Zajęcia wyrównawcze z 



matematyki-1 grupa-30 godzin Część 3.Kółko humanistyczne-1 grupa-30 godzin Część 
4.Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego 1 grupa-30 godzin Część 5.zajęcia wyrównawcze z j. 
angielskiego-2 grupy-60 godzin Część 6.Zajęcia rozwijające umiejętności z j. angielskiego-2 
grupy-60 godzin Część 7.Zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy-15 godzin 
miesięcznie-150 godzin Część 8.Zajęcia z psychologiem-3 grupy - 5 godzin w semestrze-30 
godzin Część 9.Indywidualne zajęcia z psychologiem-3 godziny miesięcznie-30 godzin Część 
10.Zajęcia z pedagogiem-3 grupy - 5 godzin w semestrze-30 godzin Część 11.Indywidualne 
zajęcia z pedagogiem-3 godziny miesięcznie-30 godzin Część 12.Zajęcia sportowe-3 grupy-
90 godzin Część 13.Zajęcia sportowe-2 grupy po 30 godzin-60 godzin. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

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: 
27.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000,00 zł(dwa tysiące złotych) 
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych głównych usług w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 



wykaże, że wykonał w ramach jednej umowy usługę edukacyjną w ramach 
której zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej, o wartości 
minimum 70 tys. zł Do wymienionej usługi w wykazie należy załączyć 
dowody określające, czy usługa ta została wykonana w sposób należyty. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu 
zawierającego nie mniej niż: Zadanie 1 Projekt Mierzymy w stronę gwiazd 
Gimnazjum w Opatowcu 1.Zajęcia wspomagające z j. angielskiego -1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do 
nauczania języka angielskiego, minimum 2 - letni staż pracy lub posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 2.Zajęcia 
wspomagające z j. angielskiego-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum 2 - letni staż pracy lub posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 3.Zajęcia wspomagające z matematyki-
1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania matematyki, minimum 2 - letni staż pracy 
pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 4.Zajęcia wspomagające z matematyki-1 nauczyciel, 
wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do 
nauczania matematyki, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 5.Zajęcia z 
nauk przyrodniczych-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania fizyki, minimum 2 - letni 
staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 6.Zajęcia z nauk przyrodniczych-1 nauczyciel, 
wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do 
nauczania biologii, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 7.Zajęcia z 
nauk przyrodniczych-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania geografii i chemii, 
minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia 
awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 8.Zajęcia sportowe-1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego lub trener piłki nożnej, 
minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia 
awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 9.Zajęcia sportowe-1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego, minimum 2 - letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. 10.Warsztaty z j. angielskiego-1 nauczyciel, 
wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
języka angielskiego, minimum 2 - letni staż pracy lub posiadanie minimum 



stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 11.Warsztaty z j. 
angielskiego -1 osoba native speaker języka angielskiego minimum 1 rok 
doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. 12.Zajęcia artystyczne -1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania przedmiotów artystycznych / muzyki lub plastyki, 
minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia 
awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 13.Zajęcia psychologiczno - 
pedagogiczne-1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie - mgr psychologii, 
minimum 2 - letni staż pracy Zadanie 2: Projekt Z wiedzą do Europy Szkoła 
Podstawowa w Krzczonowie 1.Kółko matematyczne-1 nauczyciel, 
wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do 
nauczania matematyki, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 2.Zajęcia 
wyrównawcze z matematyki-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki, minimum 2 
- letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 3.Kółko humanistyczne-1 nauczyciel, 
wykształcenie wyższe magisterskie i posiadanie kwalifikacji do nauczania 
języka polskiego lub historii, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
4.Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe 
magisterskie kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania języka 
polskiego, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 5.Zajęcia 
wyrównawcze z j. angielskiego-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, 
minimum 2 - letni staż pracy lub posiadanie minimum stopnia awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 6.Zajęcia rozwijające umiejętności z j. 
angielskiego-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, minimum 2 - letni staż pracy 
lub posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel 
kontraktowy. 7.Zajęcia z logopedą dla dzieci z wadami wymowy-1 osoba 
wykształcenie wyższe magisterskie, posiadanie kwalifikacji do prowadzenia 
zajęć logopedycznych, minimum 2 - letni staż pracy 8.Zajęcia z psychologiem-
1 osoba: wykształcenie wyższe magisterskie - mgr psychologii, minimum 2 - 
letni staż pracy 9.Indywidualne zajęcia z psychologiem 1 osoba: wykształcenie 
wyższe magisterskie - mgr psychologii, minimum 2 - letni staż pracy 
10.Zajęcia z pedagogiem-1 nauczyciel: wykształcenie wyższe magisterskie - 
mgr pedagogiki, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie 
minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
11.Indywidualne zajęcia z pedagogiem-1 nauczyciel: wykształcenie wyższe 
magisterskie - mgr pedagogiki, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
12.Zajęcia sportowe-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego, 
minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia 
awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 13.Zajęcia sportowe-1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego, minimum 2 - letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 



nauczyciel kontraktowy. 14.Zajęcia sportowe-1 nauczyciel, wykształcenie 
wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania 
wychowanie fizycznego, minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, 
posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 
15.Zajęcia sportowe-1 nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie 
kierunkowe lub posiadanie kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego, 
minimum 2 - letni staż pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia 
awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. 16.Zajęcia sportowe-1 
nauczyciel, wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe lub posiadanie 
kwalifikacji do nauczania wychowanie fizycznego, minimum 2 - letni staż 
pracy pedagogicznej, posiadanie minimum stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciel kontraktowy. UWAGA: Do zadania 1 należy wskazać 13 różnych 
osób. Wykonawca nie może wykazać się tą samą osobą do więcej niż jednego 
z zajęć. Do zadania 2 należy wskazać 13 różnych osób, przy czym zajęcia 5 i 
6; 8 i 9; 10 i 11 może prowadzić ta sama osoba. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 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; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 
lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w 
ramach jednej umowy usługę edukacyjną w ramach której zrealizowano zajęcia 
pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej, o wartości minimum 70 tys. zł Do 
wymienionej usługi w wykazie należy załączyć dowody określające, czy usługa ta 
została wykonana w sposób należyty; 

• 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; 

• 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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 



decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.opatowiec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  16.08.2013 godzina 08:15, miejsce: Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego-
Sekretariat. 

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:  Projekty pt.; Mierzymy w stronę gwiazd oraz Z wiedzą do 
Europy są realizowane z Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są 
współfinansowane ze środków 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 

 
 


