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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - usługi 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych  zajęć z poradnictwa 

i  doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 
klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działanie 9.1 Wyrównanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.” 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu                                                            
„To jest Gimnazjum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 
 1) Zamawiający: 
Gminny Administracja Oświaty  w Konopiskach 
42-274 Konopiska, Ul. Sportowa 7 
Tel/fax.(0-34) 3282-008 
NIP 573-25-16-958 
adres strony internetowej: www.bip.konopiska.akcessnet.net, 
e-mail gao@poczta.onet.pl 
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7.30-15.30, wt.8.00-16.00, Pt. 7.00-15.00.  

                               

 
2) Opis przedmiotu i zakres zamówienia- usługi: 
 
1. Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych  zajęć z 
poradnictwa i  doradztwa zawodowego klasy I-III gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas 
(średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 
ramach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości 
usług edukacyjnych.  
2. Głównym celem projektu jest między innymi rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia 
związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym dla wszystkich uczniów 
klas  I-III w trzech gimnazjach funkcjonujących w Gminie Konopiska.  
 

    Do celów szczegółowych należą: 
• kształtowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej dalszego kształcenia, pomoc 

w wyborze dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, 



• nabywanie przez uczniów umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i 
wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, 

• rozwijanie umiejętności planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do 
realizacji celu, 

• poszerzenie umiejętności prezentowania zdobytej wiedz 
 
3) Warunki zamówienia:  
a. usługi będą realizowane w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Konopiska tj. : 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im J. Kochanowskiego w Aleksandrii , 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im M. Kopernika w Hutkach, 
• Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im H. Sienkiewicza w Konopiskach. 
 

b. do zakresu czynności wykonawcy będzie należało prowadzenie zajęć w tym: 
 

1) uczestnictwo w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych wśród uczniów i rodziców 
w szkole 

2) udział w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych oraz organizacyjno roboczych w 
ramach zadania 

3) zebranie i sprawdzanie dokumentacji rekrutacyjnej uczniów szkoły 
4) wykonanie wykazu uczestników (wg otrzymanego wzoru) 
5) współpraca z nauczycielami przy podziale uczniów na grupy warsztatowe 
6) udział w przygotowaniu dokumentów do sprawozdań merytorycznych z przebiegu 

realizacji projektu na poziomie w/w szkoły 
7) współpraca przy dokonywaniu zakupów pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 
8) bieżąca współpraca z nauczycielami realizującymi zajęcia w ramach projektu 
9) bieżąca weryfikacja realizacji zajęć poradnictwa i doradztwa zawodowego 
10) monitoring dokumentacji merytorycznej w realizacji zajęć i przekazywanie jej do 

kierownika projektu ( ankiety, obserwacje, teksty kompetencyjne, listy obecności, 
sprawozdania, dzienniki zajęć: 

11) terminowość i solidność wykonywania obowiązków wynikających z realizacji 
umowy 

12) opracowanie wykazów materiałów dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia zajęć 

13) przygotowania harmonogramu realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem wniosku 
aplikacyjnego,  

14) opracowania tematyki zajęć, realizacji godzin w ramach projektu, dokumentowania 
zajęć (na podstawie dzienników zajęć, list obecności),  

15) sporządzania dokumentacji, sprawozdań na podstawie analiz, ankiet, diagnoz i innych 
narzędzi wykorzystywanych do pomiaru i mierzenia rezultatów oraz do pomocy i 
współpracy z osobami nadzorującymi projekt kierownikiem projektu, asystentem 
kierownika,  .Działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów.  

16) wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem zajęć dostarczonym przez 
Zamawiającego 

17) monitorowanie na bieżąco zajęć i informowanie o zajęciach, które nie mogą się odbyć 
(dzień, godzina, przyczyna). 

18) dbałość i odpowiedzialność za materiały i sprzęt powierzonych do realizacji zajęć. 
4) Opis warunków udziału w postępowaniu. 

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 



a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalność lub czynności jeżeli ustawy 
ustanawiają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, 
że w okresie min 1 roku prowadzili zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca powinien przedstawić 
informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  
niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez niego 
czynności: 

- Osoba prowadząca zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego  powinna mieć 
uprawnienia  potwierdzające  kwalifikacje pedagogiczne, odbyty minimum jeden rok stażu 
pracy na stanowisku nauczyciela  z poradnictwa i doradztwa zawodowego, minimum jeden 
rok pracy z uczniami; 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
e) nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia; 

 
Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty i 
oświadczenia wskazane w rozdziale II ust. 3 SIWZ. 
 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  

 a. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w Rozdziale  2 punkcie 2 SIWZ w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca ma 
obowiązek dołączyć do oferty: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu / zgodnie z załącznikiem nr 
2 do SIWZ; 

2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  w wykonaniu 
zamówienia,  odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania 
zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – wykaz sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 
a w przypadku osób fizycznych CV zawodowe wraz z następującymi dokumentami: 
a) kserokopia ukończenia wyższych magisterskich studiów pedagogicznych; 
b) kwalifikacje  do zajmowania stanowiska minimum nauczyciela kontraktowego, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U.Nr50, poz. 
400) 
c) zaświadczenie potwierdzające doświadczenie - minimum odbyty staż pracy na stanowisku 
nauczyciela przez okres 1 roku z poradnictwa i doradztwa zawodowego (referencje, 
zaświadczenie); 
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
wykonywanym zamówieniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7; 

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 9. 



 
 3 a. Wykaz dokumentów, które Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp. 

 W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych – oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starszy niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

3) odpis z właściwego rejestru dokumentujący że profil działania wykonawcy składającego 
ofertę odpowiada profilowi zadań objętych przetargiem, tj. aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert – nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; 
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 
 
 

 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej: 

Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych (3 części). Wykonawca 
może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. 

 Części zamówienia    
 Usługi będą realizowane w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Konopiska.   
  Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego przez 
wykonawcę zamówienia i składa się z następujących części: 
 Część zamówienia nr 1- Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
      im J. Kochanowskiego  adres:, Aleksandria ul. Gościnna 130; 42-274 Konopiska  
 Rodzaj zajęć:  zajęcia z poradnictwa i  doradztwa zawodowego: 
 Liczba godzin ogółem: 201h (XI-XII. 2011 r.- 12 godz.; 2012 r.- 126 godz.; I-VI. 2013  
 -.63 godz.),  
  3 grup po 2 godzinie tygodniowo (IX- XII/ 2011);   
      3 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  XII/2012);   
      3 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  VI/2013);  . 
 
 Część zamówienia nr 2- Gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
       im M. Kopernika w Hutkach,  adres: Hutki 161 42-274 Konopiska 
 Rodzaj zajęć:  zajęcia z poradnictwa i  doradztwa zawodowego: 
 Liczba godzin ogółem: 201 h (XI-XII. 2011 r.- 12 godz.; 2012 r.- 126 godz.; I-VI. 2013 
 -.63 godz.),  
  3 grup po 2 godzinie tygodniowo (IX- XII/ 2011);   
      3 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  XII/2012);   
      3 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  VI/2013);  . 



 
 Część zamówienia nr 3- Gimnazjum przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa  
     i Gimnazjum w Konopiskach,  adres:  Konopiska ul. Sportowa 7 42-274 Konopiska 
 Rodzaj zajęć:  zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego: 
 Liczba godzin ogółem: 469 h (XI-XII. 2011 r.- 28 godz.; 2012 r.- 294 godz.; I-VI. 2013 
  -147 godz.),  
 
      7 grup po 2 godzinie tygodniowo (IX- XII/ 2011);   
      7 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  XII/2012);   
      7 grup po 1 godzinie tygodniowo (I-  VI/2013);  . 
 
  PRZEWIDYWANA ILO ŚĆ GODZIN Ł ĄCZNIE DLA ZAMÓWIENIA OD 
 CZĘŚCI  „1” DO „3” – 871 h 

 
4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
5) Termin wykonania zamówienia  

Realizacja usług objętych przedmiotem zamówienia  nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia  31.08.2013 r. 

6) Informacja na temat wadium: 
 

Zamawiający nie wymaga wadium. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1) złożą ważną i nie podlegającą odrzuceniu ofertę sporządzoną na załączonym do SIWZ 

formularzu ofertowym. 
2) spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalność lub czynności jeżeli ustawy 
ustanawiają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy. 
4) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byli karani za przestępstwo 
popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe. 

 
Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia, 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty  
i oświadczenia wskazane w rozdziale II ust. 3 SIWZ. 
 

PROCEDURA 

8) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



przetarg nieograniczony 
 
9) KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena oferty (wykonania usługi) – 100 % 
 
10) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
a. Adres strony internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o zamówieniu i na której dostępna 
jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.konopiska.akcessnet.net  
b. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 36.  w godzinach urzędowania tj. pn., śr., czw. 7.30-15.30, wt. 8.00- 16.00, Pt. 7.00-15.00. 
 
11) Miejsce i termin składania ofert:  
 

1. Miejsce składania ofert: pokój nr 36 w siedzibie Zamawiającego w godz. pn, śr, czw 
7.30-15.30, wt 8.00-16.00, pt 7.00-15.00 

2. Termin składania ofert upływa dnia:15.11.2011r. o godz. 14.00 
 
12) Termin związania ofertą:  
Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą upływa w 30 dniu od ostatecznego terminu 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin 
składania ofert. 
 
13) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV; 80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80.31.00.00-0 usługi edukacji młodzieży 
14) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP  
   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 
31.11.2011 r. Numer ogłoszenia 359208-2011 
 
 


