
 
Znak: BI.V.271.19.2018      Radomyśl Wielki dnia 12.12.2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  Usługi społeczne 

Zajęcia w ramach projektu „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia 

kompetencji kluczowych w 12 szkołach 

Gminy Radomyśl Wielki” 
 

I. Zamawiający:  

Gmina Radomyśl Wielki  

Ulica: Rynek 32 

Kod pocztowy: 39-310 

Telefon: 146819121 

Fax: 146819123 

Adres e-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl 

Adres strony www: http://radomysl.bip.2.ires.pl/  

        https://radomyslwielki.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

III. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: 

Projekt „Łączymy siły - działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 

szkołach Gminy Radomyśl Wielki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

80570000-0 usługi zajęć w dziedzinie rozwoju osobistego 

Kody dodatkowe: 

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80500000-9 usługi szkoleniowe 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć dla nauczycieli 

wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług dla nauczycieli następujących szkół:  

1) Szkoła Podstawowa (SP) w Janowcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

2) SP w Rudzie w ZSP w Rudzie,  

3) SP w Dąbiu w ZSP w Dąbiu, 

4) SP w Dulczy Wielkiej w ZSP w Dulczy Wlk., 

5) SP w Zdziarcu, 

6) SP w Podborzu w ZSP w Podborzu, 

7) SP w Dąbrówce Wisłockiej, 

8) SP im. gen. Wł. Sikorskiego w Radomyślu Wielkim, 

9) Publiczna SP im. Prymasa S. Wyszyńskiego w Partyni, 

10) SP im. K. K. Baczyńskiego w ZSP w Żarówce, 

http://radomysl.bip.2.ires.pl/
https://radomyslwielki.pl/


 
11) Niepubliczna SP w Dulczy Małej, 

12) Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu.  

Liczba uczestników poszczególnych form wsparcia oraz sposób i szczegółowe terminy organizacji zajęć 

określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ 

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia do dnia  31.03.2019 roku.  

2. Poszczególne zajęcia powinny zostać wykonane w terminach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, we wskazanych poniżej okolicznościach. 

1.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponować: 

a) osobą przewidzianą do realizacji zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, która 

legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pedagogika lub 

wykształceniem wyższym magisterskim na dowolnym kierunku studiów oraz posiadanymi 

uprawnieniami pedagogicznymi/przygotowaniem pedagogicznym która w okresie 3 lat przed 

terminem składania ofert zrealizowała co najmniej 10 h dydaktycznych zajęć z zakresu rozwoju 

kompetencji kluczowych, 

b) osobą przewidzianą do realizacji zajęć doskonalących z zakresu wykorzystania metody 

eksperymentu w nauce, która legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na 

kierunku pedagogika lub wykształceniem wyższym magisterskim na dowolnym kierunku 

studiów oraz posiadanymi uprawnieniami pedagogicznymi/przygotowaniem pedagogicznym 

która w okresie 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowała co najmniej 10 h 

dydaktycznych zajęć z zakresu wykorzystania metody eksperymentu w nauce,  

c) osobą przewidzianą do realizacji zajęć doskonalących z zakresu wykorzystania technik 

informatycznych  i komputerowych w pracy  z uczniami, która legitymuje się wykształceniem 

wyższym magisterskim na kierunku pedagogika lub wykształceniem wyższym magisterskim na 

dowolnym kierunku studiów oraz posiadanymi uprawnieniami 

pedagogicznymi/przygotowaniem pedagogicznym która w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert zrealizowała co najmniej 10 h dydaktycznych zajęć z zakresu wykorzystania 

technik informatycznych i komputerowych w  pracy z uczniami. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania dotyczące 

oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców. 

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, Zamawiający żąda 

dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej: 

1.1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  



 
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a do 

SIWZ,  

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego na zasobach, 

którego wykonawca polega, o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu z 

postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału.  

c) Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w pkt 14.5. SIWZ, oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami którzy 

złożyli oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

1.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na 

wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, następujące, aktualne na 

dzień złożenia, dokumenty: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

c) dokumenty wskazane w pkt 9.1.3.1. – 9.1.3.2. SIWZ dotyczące podmiotu trzeciego, na 

zasobach którego wykonawca polega – jeżeli wykonawca polega na zasobach 

podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału.  

d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

- zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 9.1.3.1 SIWZ składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp. 

e) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.1.4.2. 

SIWZ stosuje się. 

f) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 



 
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 

pkt 9.1.4.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.1.4.2. SIWZ stosuje 

się. 

2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 8.2. SIWZ Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 

2.1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4c do SIWZ; 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu trzeciego na zasobach, 

którego wykonawca polega, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie w jakim udostępnia zasoby – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4d 

do SIWZ oraz zobowiązanie i dokumenty, o których mowa w pkt 8.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału. 

2.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na 

wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, następujące, aktualne na 

dzień złożenia, dokumenty: 

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ;  

b) dokumenty wskazane w pkt 9.2.2.1. – 9.2.2.2. SIWZ dotyczące podmiotu trzeciego, na 

zasobach którego wykonawca polega w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia 

wykonawcy zasoby – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału. 

 

VIII. Inne wymagane dokumenty. 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpowiednio dla każdego zadania odrębnie: 

1. program zajęć zawierający godzinowy plan z wykazem zagadnień poruszanych  w każdym etapie 

(Zadania 1,2,3), 

2. konspekt zajęć (Zadania 1,2,3). 

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 do dnia 20.12.2018 r. do godz. 

10.00 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 20.12.2018 r., o 

godz.10.15, w Sali posiedzeń, II piętro. 

 

X. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 
 

XI. Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących 

kryteriów:  

Kryterium nr 1 – Cena – 50 punktów 

Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy –  50 punktów. 

 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Andrzej Przybyszewski-  Dyrektor GZEAS-u od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 –  tel. 

(014) 680-70-62; Fax. (014) 68-19-123 

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego 


