
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.bip.korfantow.pl

Korfantów: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w 
szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach 

realizacji projektu pn. Program indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 67206 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korfantów , ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów, woj. opolskie, tel. 077 

4343820 w. 44, faks 077 4343817.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.korfantow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne do przeprowadzenia 

zajęć w szkołach podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. 

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usług w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

http://www.bip.korfantow.pl/


Usługi, o których mowa wyżej prowadzone będą w ramach następoujących zajęć: a) zajęcia dla 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją, b) zajęcia 

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, c) Zajęcia 

logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, d) Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami 

postawy. Zajęcia powyższe podzielono na szczegółowe zadania zgodnie z budżetem projektu: 

Zadanie nr V: Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Korfantowie - Szkoła 

Podstawowa. Zadanie nr VI: Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Ścinawie Małej - Szkoła 

Podstawowa Zadanie nr VII: Blok Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Przechodzie - Szkoła 

Podstawowa Zadanie nr VIII: Blok Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej we Włodarach 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części, określone w zestawieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do wniosku. Obowiązki osoby prowadzącej zajęcia: 1. Przygotowanie programu dla 

określonego typu zajęć. 2. Uzyskanie akceptacji koordynatora szkolnego projektu dla 

opracowanego programu. 3. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu. 4. Zwiększenie 

motywacji uczniów do nauki poprzez udział w Projekcie. 5. Bieżące monitorowanie efektów zajęć i 

raportowanie o stanie realizacji zajęć. 6. Prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć - 

dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów (dzienniki zajęć, listy obecności, karty czasu 

pracy itp.). 7. Przekazywanie konspektu zajęć koordynatorowi projektu. 8. Współpraca z 

koordynatorem szkolnym oraz kierownikiem projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykazuje, 

że posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności tj. 

kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 

2009 roku 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 (Dz. U. 2009 r. 

Nr 50, poz.400 w zakresie szkół podstawowych): - świadectwo (dyplom) ukończenia 

studiów wyższych, lub studiów podyplomowych odpowiadających kwalifikacjom 

uprawniającym do realizacji danego typu zajęć,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

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

potwierdzający, 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.6) INNE DOKUMENTY

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

Curriculum Vitae, wg załącznika nr 6 do SIWZ Deklaracje uczestnictwa w projekcie - wg załącznika 

nr 7 do SIWZ; Oświadczenie o zatrudnieniu w innych projektach PO KL - wg załącznika nr 8 do 

SIWZ; Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL - wg załącznika nr 9 do SIWZ;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku: zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, zmianę terminów 



usług w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług w zakresie zamówienia, 

wystąpienia siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.korfantow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantów- 

sekretariat Urzędu, pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 

jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


