Numer sprawy: IS.042.3.2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. zamówienia publicznego pn.
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
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest:
 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 w ramach realizacji PROJEKTU: „INDYWIDUALIZACJA PROCESU
NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI podziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
I. Nazwa 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:
m.chojnacka.um@luban.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 800-1600
Wtorek – Piątek 700 – 1530
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Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 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
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

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
2
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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
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
4

36 godzin

144 godziny

72 godziny

72 godziny

60 godzin

60 godzin

90 godzin

60 godzin
3
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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
Gimnastyka korekcyjna zajęcia korygujące
30
dla dzieci z wadami
wady postawy
postawy
Zajęcia rozwijające
Koło przyrodnicze
zainteresowania
Wycieczka
uczniów wybitnie
warsztaty
uzdolnionych z
uwzględnieniem nauk
matematycznoprzyrodniczych.
Wspólny Słownik Zamówień /CPV/:
5

15

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

80.00.00.00-4-usługi edukacyjne i szkoleniowe
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia/ części
zamówienia podwykonawcom tryb postępowania określono w § 3 pkt.3 – projektu umowy
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4
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IV. Termin wykonania zamówienia:
Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.09.2011 r. do 30.06.2012r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
a) posiadania wiedzy i doświadczeni
 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
b) 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.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do
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,
5
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6.

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.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
3) Projekt umowy – zaakceptowany i parafowany przez wykonawcę,
4) Program zajęć pozalekcyjnych opracowany w ramach Planu Nauczania Szkoły
……… w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas
I-III szkół podstawowych” pt. ……………- wypełniony w części
odpowiadającej składanemu zakresowi w ofercie,
2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa powyżej
polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia,
2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę /
osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem",
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1), kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty,
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4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę,
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w
pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji
przekazanych drogą elektroniczną.
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
jest:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Małgorzata Chojnacka
tel.
75 6464433
fax.
75 6464434
w godz. pomiędzy 800 a 1500
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu,
telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Małgorzata Chojnacka
tel.
75 6464433
fax.
75 6464434
7

_____________________________________________
Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1.2

w godzinach pracy Zamawiającego
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Strona WWW.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
8
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zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z zawartością niniejszej
SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający
ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
Ofertę pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie
pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inna techniką gwarantującą jej
czytelność i trwałość. Dokumenty w postaci kserokopii muszą być czytelne i
potwierdzone przez osobę/ osoby uprawnioną do podpisania oferty pieczęcią imienną i
podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert lub ich części w innym języku lub innej formie. Dokumenty złożonych
pełnomocnictw muszą być złożone w oryginale, bądź kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Ewentualne poprawki w ofercie musza być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującą ofertę.
W niniejszym postępowaniu każdy Wykonawca ma prawo przedłożyć tylko jedną
ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert wszystkie oferty zostaną
odrzucone. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania zgodnie
z tabelą określoną w pkt. III niniejszej SIWZ.
Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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8.
9.

Kompletną ofertę stanowią wszystkie dokumenty ujęte w niniejszej SIWZ.
Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do
zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone
nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkole ……………….
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z
wymaganych informacji.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 26 sierpnia 2011 r. do godz.1000
w siedzibie zamawiającego
Adres Zamawiającego
Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań
Oferty zostaną otwarte dnia: 26 sierpnia 2011 r. o godz.1200
w siedzibie zamawiającego
Adres Zamawiającego
Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta
ul. Mickiewicza 6
59-800 Lubań
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz zasadami
określonymi w § 7 pkt.2 projektu umowy.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie
każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie
na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100
(100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Nazwa kryterium
CENA

Waga
100

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość
punktowa oferty. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego( dla każdego
zadania).
Nazwa kryterium

Wzór

CENA

( C minimalna/C badana) x 100

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
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XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców podając w szczególności:

4.

5.

6.

7.

8.
9.

a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie
miało miejsce,
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało
miejsce.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na
tablicy ogłoszeń,
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w
takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a
także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert
od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego
wniosku,
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych
dokumentów,
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika
Zamawiającego,
4) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych
ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania
obrazu,
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego pracy – urzędowania.
3. Na wniosek Wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn
technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
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4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Projekt umowy – zaakceptowany i parafowany przez wykonawcę.
4. Program zajęć pozalekcyjnych opracowany w ramach Szkolnego Programu Nauczania
Szkoły ……… w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania ucznia klas IIII szkoły podstawowej” pt. ……………-

Mariusz Tomiczek
Zastępca Burmistrza
Miasta Lubań
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Załącznik nr 1
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

................................................
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................

OFERTA
Burmistrz Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
1. W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na:
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
oferuję wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę:
Nr
zadania

Nazwa zadania

Ilość
godzin

Cena
jednostkowa
brutto za
godzinę*

Cena łączna
brutto

Cena łączna
brutto(słownie)
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* UWAGA: należy podać jednostkową cenę brutto wraz z obowiązującymi narzutami
w tym zobowiązania z tytułu zawarcia tej umowy obowiązujące Zleceniodawcę i/lub
Pracodawcę oferenta (np. wynikające z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych).

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że istotne warunki umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 - ustawy prawo
zamówień publicznych.

Do oferty załączamy:
1. Dokumenty określone w pkt. VI “ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

.............................................................
(podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W OPARCIU O ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Nazwisko i imię Wykonawcy ………..…………………………………………………………
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon .................................................
Teleks / telefax ..............................................................
NIP ......................................................
REGON .........................................................................
PESEL ………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na:
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
1. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego
postępowania w oparciu o art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.

.............................................., dnia .......................
……………………………………..
(podpis Oferenta)
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