
Biskupiec: Przeprowadzenie zaj ęć z matematyki w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2  w 

Biskupcu oraz zaj ęć z biologii w Zespole Szkół w Kobułtach - 

Gimnazjum z podziałem na zadania.  

Numer ogłoszenia: 164109 - 2014; data zamieszczenia : 29.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Szkół i Przedszkoli , ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec, woj. 

warmińsko-mazurskie, tel. 089 7154060, faks 089 7151247. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące 

dynamicznego systemu zakupów:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 

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:  Przeprowadzenie zajęć z matematyki w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu oraz zajęć z biologii w 

Zespole Szkół w Kobułtach - Gimnazjum z podziałem na zadania.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzania dodatkowych zajęć 

mających na celu wzrost wiedzy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie 

Gminy Biskupiec. Zamówienie zostało podzielone na zadania: Zadanie 1.Zajęcia z matematyki w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu Zadanie 2.Zajęcia z 

biologii w Zespole Szkół w Kobułtach - Gimnazjum. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.10.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 



II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust.1 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust.1 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust.1 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust.1 oraz że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji 

projektu posiadającymi wykształcenie w kierunku związanym z realizacją części 

zamówienia, na którą składana jest oferta oraz posiadającymi niezbędne kwalifikacje, 

tj.:posiadającymi wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz 

szczegółowe kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12 marca 2009 r. 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 2013 

r., poz. 1207), odpowiednie dla poszczególnych zajęć opisanych w Załączniku nr 2 do 

SIWZ oraz posiadającymi w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co 

najmniej min. 2 - letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkole podstawowej lub 

w gimnazjum 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg 

art. 22 ust.1 

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

• 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, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 40  

• 2 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY PEDAGOGICZNEJ W PLACÓWKACH 

OŚWATOWYCH - 20  

• 3 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB W 

GIMNAZJUM - 20  

• 4 - KWALIFIKACJE WYKONAWCY - 20  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  

http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825. 

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

07.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, al. Niepodległości 4 A, 

11-300 Biskupiec,. 



IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zajęcia z matematyki w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 - Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Biskupcu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W szkole przewidziane 

są zajęcia z matematyki dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia będą się odbywały na terenie szkoły w 

ramach zajęć pozalekcyjnych. Max. liczba dzieci w grupie 8. Przewidywana liczba dzieci w 

zajęciach - 103.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 40  

o 2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY PEDAGOGICZNEJ W 

PLACÓWKACH OŚWATOWYCH - 20  

o 3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB W 

GIMNAZJUM - 20  

o 4. KWALIFIKACJE WYKONAWCY - 20  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zajęcia z biologii w gimnazjum w Zespole Szkół w Kobułtach. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W Zespole Szkół w 

Kobułtach - Gimnazjum przewidziane są zajęcia z biologii dla uczniów klas I-III gimnazjum. 

Zajęcia będą się odbywały na terenie szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych. Max. liczba 

dzieci w grupie 6. Przewidywana liczba dzieci w zajęciach - 13.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.10.00.00-5. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.06.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 40  

o 2. b) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY PEDAGOGICZNEJ W 

PLACÓWKACH OŚWATOWYCH - 20  



o 3. c) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB 

W GIMNAZJUM - 20  

o 4. KWALIFIKACJE WYKONAWCY - 20  

 
 


