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Pilchowice: Prowadzenie zaj ęć w ramach projektu: Indywidualne potrzeby

uczniów Gminy Pilchowice

Numer ogłoszenia: 351290 - 2012; data zamieszczenia : 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, faks

032 2356938.

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:  Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

potrzeby uczniów Gminy Pilchowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

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

jest: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć realizowanych w ramach projektu Indywidualne potrzeby

uczniów Gminy Pilchowice dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Pilchowice. Projekt

realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I - III w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie

Pilchowice. Projekt jest ukierunkowany na poprawę umiejętności matematyczno - przyrodniczych lub umiejętności

plastyczno - technicznych u uczniów i uczennic, zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających trudności w

czytaniu i pisaniu, w tym trudności dyslektyczne, zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających zaburzenia

mowy, zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających wady postawy, zmniejszenie ilości uczniów i uczennic

posiadających trudności w uczeniu się matematyki. Prowadzący zajęcia będzie odpowiadał za: 1)Przygotowanie

oraz realizację zajęć dodatkowych dla uczniów 2)Dokumentację zajęć dodatkowych oraz kółek zainteresowań

(karta czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności) 3)Prowadzenie zajęć zgodnie z przygotowanym wcześniej

programem, planem zajęć oraz harmonogramem (zajęcia mają odbyć się w ciągu 30 tygodni) 4)Prowadzenie

zajęć w godzinach od 12.00 do 16.15 w każdej placówce Za kontrolę zadań powierzonych nauczycielom będzie

odpowiadał Koordynator zadania w ramach poszczególnych szkół oraz Koordynator Projektu. Miejsce
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wykonywania usługi: Zespół Szkół w Pilchowicach (Szkoła Podstawowa) ul. Świerczewskiego 1, 44-145

Pilchowice Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy (Szkoła Podstawowa) ul. Gliwicka 18, 44-145 Stanica Zespół

Szkolno - Przedszkolny w Żernicy (Szkoła Podstawowa) ul. L. Miki 37, 44-144 Żernica Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Wilczy (Szkoła Podstawowa) ul. K. Miarki 27, 44-189 Wilcza Rodzaj zajęć pozalekcyjnych:

1)Zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 12 godzin x

30 tygodni = 360 godzin SP Stanica - 2 godziny SP Wilcza - 2 godziny SP Pilchowice - 5 godzin SP Żernica - 3

godziny 2)Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 8 godzin x 30 tygodni =

240 godzin SP Stanica - 1 godzina SP Wilcza - 1 godzina SP Pilchowice - 3 godziny SP Żernica - 3 godziny

3)Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy 7 godzin x 30 tygodni = 210 godzin SP Stanica - 1

godzina SP Wilcza - 2 godziny SP Pilchowice - 1 godzina SP Żernica - 3 godziny 4)Gimnastyka korekcyjna dla

dzieci z wadami postawy 10 godzin x 30 tygodni = 300 godzin SP Stanica - 2 godziny SP Wilcza - 2 godziny SP

Pilchowice - 3 godziny SP Żernica - 3 godziny 5)Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych 6 godzin x 30 tygodni = 180 godzin SP Stanica - 1

godzina SP Wilcza - 1 godzina SP Pilchowice - 2 godziny SP Żernica - 2 godziny 6)Zajęcia rozwijające

zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko plastyczno - techniczne 12 godzin x 30 tygodni = 360

godzin SP Stanica - 2 godziny SP Wilcza - 3 godziny SP Pilchowice - 3 godziny SP Żernica - 4 godziny

7)Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - arteterapia 1 godzina x 30 tygodni = 30 godzin SP Stanica - 1 godzina

8)Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko informatyczne 2 godziny x 30

tygodni = 60 godzin SP Stanica - 1 godzina SP Wilcza - 1 godzina 9)Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

szczególnie uzdolnionych - kółko literacko - filmowe 1 godzina x 30 tygodni = 30 godzin SP Stanica - 1 godzina

10)Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko teatralne 1 godzina x 30 tygodni

= 30 godzin SP Wilcza - 1 godzina Postępowanie podzielono na 4 zadania: Zadanie 1 Nazwa: Zespół Szkół w

Pilchowicach Zakres zadania: - prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w

tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (5 grup) - prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu

umiejętności matematycznych (3 grupy) - prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

mowy (1 grupa) - prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy) -

prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo

- matematycznych (2 grupy) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

- kółko plastyczno - techniczne (3 grupy) Czas trwania zajęć: październik 2012r. - czerwiec 2013r. Zadanie 2

Nazwa: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy Zakres zadania: - prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy) - prowadzenie zajęć dla dzieci z

trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa) - prowadzenie zajęć logopedycznych dla

dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (1 grupa) - prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami

postawy (2 grupy) - prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych - arteterapia (1 grupa) - prowadzenie

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo -

matematycznych (1 grupa) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -

kółko Informatyczne (1 grupa) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych - kółko literacko - filmowe (1 grupa) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
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szczególnie uzdolnionych - kółko plastyczno - techniczne (2 grupy) Czas trwania zajęć: październik 2012r. -

czerwiec 2013r. Zadanie 3 Nazwa: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy Zakres zadania: - prowadzenie zajęć

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy) -

prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (1 grupa) - prowadzenie

zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy) - prowadzenie zajęć z gimnastyki

korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych (1 grupa) - prowadzenie zajęć

rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko Informatyczne (1 grupa) - prowadzenie

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko teatralne (1 grupa) - prowadzenie

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko plastyczno - techniczne (3 grupy)

Czas trwania zajęć: październik 2012r. - czerwiec 2013r. Zadanie 4 Nazwa: Zespół Szkolno - Przedszkolny w

Żernicy Zakres zadania: - prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym

zagrożonych ryzykiem dysleksji (3 grupy) - prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

matematycznych (3 grupy) - prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (3 grupy)

- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (3 grupy) - prowadzenie zajęć

rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych

(2 grupy) - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - kółko plastyczno

- techniczne (4 grupy) Czas trwania zajęć: październik 2011r. - czerwiec 2012r. Informacje o projekcie W celu

przybliżenia przedmiotu projektu poniżej zamieszcza się opis projektu, jego cele, działania, rezultaty.

UZASADNIENIE Gmina Pilchowice rozpoczęła 1 września 2012r. realizację projektu pn. Indywidualne potrzeby

uczniów Gminy Pilchowice w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia

dzieci w klasach I - III w szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilchowice. Cele szczegółowe

projektu: Poprawa umiejętności matematyczno - przyrodniczych lub umiejętności plastyczno - technicznych u

uczniów i uczennic, Zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających trudności w czytaniu i pisaniu, w tym

trudności dyslektyczne, Zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających zaburzenia mowy, Zmniejszenie ilości

uczniów i uczennic posiadających wady postawy, Zmniejszenie ilości uczniów i uczennic posiadających trudności w

uczeniu się matematyki. Informacje ogólne: Projektodawca i realizator projektu: Gmina Pilchowice, Zarządzanie

projektem: Zespół projektowy, Instytucje/osoby będące bezpośrednimi odbiorcami: uczniowie i uczennice klas I -

III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilchowice..

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, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

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 SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mogą wykazać się co najmniej trzyletnim stażem

pracy pedagogicznej oraz prowadzeniem zajęć w ramach projektu finansowanego z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do

wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia. Muszą posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. W sprawie szczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić

nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ.

U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012r. poz. 174) oraz wykazać się co najmniej trzyletnim stażem

pracy i co najmniej jednorazowym udziałem w prowadzeniu zajęć w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia

podlegają sumowaniu

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 nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

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
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aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

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

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności w następujących przypadkach: -zmianie podwykonawców realizujących zamówienie, -zmianie

terminów realizacji zamówienia z powodów przerwy w funkcjonowaniu szkoły uniemożliwiającej realizację

zamówienia, niezależnej od wykonawcy -zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów, oraz adresu wykonywania usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.pilchowice.pl

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

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.09.2012

godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4.

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:  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w

regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 100% środków
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finansowych..

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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