
Sulików: Indywidualizacja w procesie nauczania i wy chowania uczniów 

klas I - III szkoły podstawowej - realizacja projek tu Ka żde dziecko 

potrafi  

Numer ogłoszenia: 259620 - 2011; data zamieszczenia : 25.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Indywidualizacja w procesie nauczania i 

wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej - realizacja projektu Każde dziecko potrafi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są 

usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Każde dziecko potrafi - 

Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej od 01.09.2011 

do 31.03.2013r. Zajęcia odbywać się będą w szkołach wskazanych w poszczególnych zadaniach i 

opisanych specjalnościach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 zadanie I.1 - Zespół 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu 

i pisaniu - 60 godzin 22 uczniów. Część nr 2 zadanie I. 2 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Sulikowie Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin 20 

uczniów. Część nr 3 zadanie I. 3 - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie Zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno - przyrodniczych - 60 godzin 12 uczniów. Część nr 4 zadanie I. 4 - Zespół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 90 godzin 56 

uczniów. Część nr 5 zadanie II. 1 - Szkoła Podstawowa w Biernej Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu - 60 godzin uczniów 12. Część nr 6 zadanie II. 2 - Szkoła Podstawowa w 

Biernej Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60 godzin 8 
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uczniów. Część nr 7 zadanie II. 3 - Szkoła Podstawowa w Biernej Zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 

60 godzin 10 uczniów. Część nr 8 zadanie III. 1 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych Zajęcia dla 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 60 godzin 12 uczniów. Część nr 9 zadanie III 2 - 

Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych - 60 godzin 10 uczniów Część nr 10 zadanie III 3 - Szkoła Podstawowa w Studniskach 

Dolnych Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych 60 godzin 8 uczniów. Zajęcia pozalekcyjne będą 

odbywać się w szkołach podstawowych wskazanych w poszczególnych zadaniach w salach 

dydaktycznych, przystosowanych do prowadzenia zajęć. W ramach umowy Wykonawca oprócz 

prowadzenia zajęć jest zobowiązany prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. listy obecności, 

dzienniki, itp. Jak również jest zobowiązany opracować plan i program zajęć, a także sprawować opiekę 

nad uczniami. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia i analizy wstępnych i końcowych 

testów kompetencji dla grupy uczniów objętych zajęciami dydaktycznymi.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.00.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 10. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące 

wykształcenia: Zadanie nr 1.1. nr 1.2. nr 1.3. - wykształcenie wyższe magisterski z 

przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I - III Zadanie nr 
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1.4. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do 

prowadzenia zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Zadanie nr 2.1. nr 2.2. nr 

2.3. - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje 

do nauczania w klasach I - III Zadanie nr 3.1. nr 3.2. nr 3.3. - wykształcenie wyższe magisterskie 

z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania w klasach I - III 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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 dla 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Sulików ul. 

Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.09.2011 

godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro Obsługi Klienta) 59-975 Sulików. 
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IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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