
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ilowa.pl

owa: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa
Numer og oszenia: 8520 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14

01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: http://www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie

owa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zaj  dla

uczniów klas I-III szkó  podstawowych prowadzonych przez Gmin  I owa w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

szkó  podstawowych w gminie I owa, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Spo eczny w ramach

Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki Poddzia anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do

edukacji oraz zmniejszenie ró nic w jako ci us ug edukacyjnych. 2) Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia: Us ugi b  realizowane w

nast puj cych szko ach i specjalno ciach w roku szkolnym 2011/ 2012 i 2012/2013. Jednostka 1h w SIWZ u ywana jest w rozumieniu 1

godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. 3) Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej : a) Zaj cia dla dzieci ze specyficznymi

trudno ciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji-200 h (w roku szkolnym 2011/2012- 70 h, 2012/2013- 130

h, liczba osób 30, grup - 2), b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 150 h (w roku szkolnym

2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h,liczba osób 20, grup - 2), c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 200 h (w

roku szkolntm 2011/2012 - 70 h, 2012/2013 - 130 h,liczba osób 12, grup - 2), d) Zaj cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci

z zaburzeniami komunikacji spo ecznej -150 h (roki szkolny 2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 15, grup - 1), e) zaj cia

rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- 150 h (rok szkolny

2011/2012 - 50, 2012/2013 - 100 h, liczba osób 10, grup - 1). Szko a Podstawowa w Szczepanowie.a) Zaj cia dla dzieci ze specyficznymi

trudno ciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji- 140 h (rok szkolny 2011/2012 - 50, 2012/2013 - 90 h,

liczba osób 10, grup - 1),.b) Zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - 140 h (rok szkolny 2011/2012

- 50 h, 2012/2013 - 90 h, liczba osób 10, grup - 1) , c) Zaj cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 140 h (rok szkolny

2011/2012 - 50 h, 2012.2013 - 90h, liczba osób 8, grup - 2).

II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: tak.

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  udzielenia zamówienia uzupe niaj cego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w przypadku

zmian zasad projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szko y podstawowej wprowadzonych przez

Instytucj  Zarz dzaj  Programem Operacyjnym Kapita  Ludzki

http://www.ilowa.pl
http://www.ilowa.pl


II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: tak, liczba cz ci: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.06.2013.

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

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi zani s  przed  o wiadczenie o spe nieniu

warunków udzia u w post powaniu (za cznik nr 4 do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia  nast puj ce wymogi: 1. Ka dy wykonawca us ugi powinien posiada  stopie

awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego. 2. Wykonawcy poszczególnych zada  musz  spe nia  nast puj ce

wymogi dotycz ce wykszta cenia: Zaj cia z cz ci, 2, 6, 7 - wykszta ceni wy sze z przygotowaniem pedagogicznym daj cym

kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szko y podstawowej; Zaj cia z cz ci 3, 8 - wykszta cenie wy sze z przygotowaniem

pedagogicznym daj cym kwalifikacje do nauczania w klasach I _III szko y podstawowej oraz studia podyplomowe w zakresie

logopedii lub wy sze magisterskie z logopedii; Zaj cia z cz ci 4 - wykszta cenie wy sze z przygotowaniem pedagogicznym

daj cym kwalifikacje do nauczania klas I - III szko y podstawowej oraz pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii.

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi zani s  przed  o wiadczenie o spe nieniu

warunków udzia u w post powaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania danego zadania w zamówieniu musi wykaza ,

e dysponuje zespo em zdolnym do realizacji zamówienia, wykaza  osoby posiadaj ce kwalifikacje wymienione w pkt IV.1.

podpunkt 2). Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykszta cenia,

niezb dnych do wykonania zamówienia wype niony wg za cznika nr 5 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe niania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi zani s  przed  o wiadczenie o spe nieniu

warunków udzia u w post powaniu.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za wiadczenie us ug,



kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynno ci,

oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane uprawnienia, je eli

ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ogólne informacje o Wykonawcy, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik Nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 %

pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: 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: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

1) zmiany ogólne mo liwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj cego/Wykonawcy b) zmiana osób wyst puj cych po stronie

Zamawiaj cego/Wykonawcy 2) zmiany rzutuj ce na wynagrodzenie: mo liwa jest zmiana postanowie  umowy w zwi zku ze zmian  stawki

podatku od towarów i us ug (VAT) 1. Okre la si  nast puj cy tryb dokonywania zmian postanowie  umowy: 1) zmiana postanowie

zawartej umowy mo e nast pi  wy cznie za zgod  obu stron wyra on  na pi mie pod rygorem niewa no ci 2) strona wyst puj ca o

zmian  postanowie  zawartej umowy zobowi zana jest do udokumentowania zaistnienia powy szych okoliczno ci. 2. Zmiany umowy

wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Gmina I owa, ul. eromskiego 27, 68- 120 I owa, woj.

lubuskie.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urz d

Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68- 120 I owa, pokój nr 14 (Sekretariat Urz du).

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej: Projekt

systemowy Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkó  podstawowych w gminie I owa. Projekt realizowany b dzie w ramach

Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, Poddzia anie 9.1.2 Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jako ci us ug edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków

pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa

cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub

http://www.ilowa.pl


cz ci zamówienia: tak


