Lubań,2011-08-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ
POZALEKCYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
UMYSŁOWY, PSYCHICZNY, FIZYCZNY I SPOŁECZNY UCZNIA KLAS I- III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W OPARCIU O PROGRAMY NAUCZANIA SZKÓŁ, DLA
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA LUBAŃ
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759).Burmistrz Miasta Lubań zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Burmistrz Miasta Lubań
Adres zamawiającego : ul. 7 Dywizji 14
Kod Miejscowość: 59-800 Lubań
Telefon: 75 6464400
Faks: 756464405
adres strony internetowej :
www.luban.pl
adres poczty elektronicznej:
boi.um@luban.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 800-1600
Wtorek – Piątek 730- 15 00
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
bip.um-luban.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w
siedzibie zamawiającego Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań, ul.
Mickiewicza 6; pok. Nr 12
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na
wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny, fizyczny i społeczny ucznia klas I-III szkół
podstawowych w oparciu o program zajęć pt. ……………………………………………….w
poniższych szkołach:

Nr
Liczba
Nazwa zadania
Forma realizacji
zadania
uczestników
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 Lubań ul. Mickiewicza 1
1
Zajęcia dla dzieci ze
Zajęcia dydaktyczne
36
specyficznymi
trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych
ryzykiem dyslekcji (
zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze i terapia
pedagogiczna)
2
Zajęcia dla dzieci z
Zajęcia dydaktyczne
16
trudnościami w
zdobywaniu
umiejętności
matematycznych
3
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia dydaktyczne
12
dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju
mowy
4
Zajęcia
Zajęcia dydaktyczne
18
socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla
dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej
5
Zajęcia rozwijające
Koło przyrodnicze
30
zainteresowania
Wycieczka
uczniów wybitnie
warsztaty
uzdolnionych z
uwzględnieniem nauk
matematycznoprzyrodniczych.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 Lubań, ul. Dolna 8
1
Zajęcia
Zajęcia dydaktyczne
12
socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla
dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej
2
Zajęcia dla dzieci ze
Zajęcia dydaktyczne
50
specyficznymi
trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych
ryzykiem dyslekcji
3
Gimnastyka korekcyjna zajęcia korygujące
20
dla dzieci z wadami
wady postawy
postawy

Ilość godzin
dydaktycznych
300 godzin:
w tym 5 grup
po 60 godzin

120 godzin, w
tym 2 grupy po
60 godzin

90 godzin, w
tym 3 grupy po
30 godzin
90 godzin, w
tym 2 grupy po
45 godzin

104 godziny, w
tym 2 grupy po
57 godzin

36 godzin

144 godziny

72 godziny

Zajęcia rozwijające
Koło przyrodnicze
20
zainteresowania
Wycieczka
uczniów wybitnie
warsztaty
uzdolnionych z
uwzględnieniem nauk
matematycznoprzyrodniczych.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 Lubań, ul. Górna 1
1
Zajęcia dla dzieci ze
Zajęcia dydaktyczne
10
specyficznymi
trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych
ryzykiem dyslekcji
2
Zajęcia dla dzieci z
Zajęcia dydaktyczne
10
trudnościami w
zdobywaniu
umiejętności
matematycznych
3
Zajęcia
Zajęcia dydaktyczne
12
socjoterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla
dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej
4
Gimnastyka korekcyjna zajęcia korygujące
10
dla dzieci z wadami
wady postawy
postawy
5
Zajęcia rozwijające
Koło przyrodnicze
8
zainteresowania
Wycieczka
uczniów wybitnie
warsztaty
uzdolnionych z
uwzględnieniem nauk
matematycznoprzyrodniczych.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 Lubań, ul. Kopernika 15
1
Zajęcia dla dzieci ze
Zajęcia dydaktyczne
20
specyficznymi
trudnościami w
czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych
ryzykiem dyslekcji
2
Zajęcia dla dzieci z
Zajęcia dydaktyczne
20
trudnościami w
zdobywaniu
umiejętności
matematycznych
3
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia dydaktyczne
25
dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju
mowy
4

72 godziny

60 godzin

60 godzin

90 godzin

60 godzin

60 godzin

240 godzin, w
tym 4 grupy po
60 godzin

240 godzin, w
tym 4 grupy po
60 godzin

300 godzin, w
tym 5 grup po
60 godzin

4

Gimnastyka korekcyjna
dla dzieci z wadami
postawy

zajęcia korygujące
wady postawy

30

5

Zajęcia rozwijające
zainteresowania
uczniów wybitnie
uzdolnionych z
uwzględnieniem nauk
matematycznoprzyrodniczych.

Koło przyrodnicze
Wycieczka
warsztaty

15

181 godzin, w
tym 2 grupy po
60 godzin i 1
grupa 61 godzin
70 godzin

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01. 09.2011 r. do 30.06.2012 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
a) Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
b) posiadania wiedzy i doświadczenie
 Posiadają wykształcenie wyższe- pedagogiczne lub licencjat w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.
U. z 2009 Nr 50 poz. 400) 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.
 Posiadają wiedzę z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
innych dokumentów programowych,
 Posiadają doświadczenie w zakresie realizacji programów edukacyjnych,
 Posiadają znajomość specyfiki pracy i potrzeb środowiska szkolnego,
 Posiada uprawnienia do organizowania wycieczek szkolnych
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do

2.

3.
4.

5.

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z § 3
pkt.3 – projektu umowy.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodną z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień
publicznych,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty – 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 26 sierpnia 2011 r. do godz.1000
w siedzibie zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:
Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań
Pokój nr 12

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 26 sierpnia 2011 r. o godz.1200
w siedzibie zamawiającego:
Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań
Pokój nr 12
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
ogłoszenia: 224704 – 2011 Data zamieszczenia 01.08.2011

Mariusz Tomiczek
Zastępca
Burmistrza Miasta
Lubań

