Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FER.042.10.2019

Częstochowa, 22.11.2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych
dla uczniów/uczennic z klas IV-VIII szkół podstawowych w Częstochowie w ramach
projektu „Odkryj w sobie talent!” – 15 części:
Część 1. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego,
Część 2. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia
rozwijające kompetencje z języka angielskiego,
Część 3. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego,
Część 4. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego,
Część 5. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego,
Część 6. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka rosyjskiego,
Część 7. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania
robotów,
Część 8. Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej indywidualizujących pracę z
uczniem zdolnym,
Część 9. Zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania indywidualizujące pracę z uczniem
zdolnym,
Część 10. Zajęcia z zakresu mnemotechnik indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym:
Część 11. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujących pracę z
uczniem zdolny,
Część 12. Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z
uczniem zdolnym,
Część 13. Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z
uczniem zdolnym,
Część 14. Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości indywidualizujące
pracę z uczniem zdolnym,
Urząd Miasta Częstochowy
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ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
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Część 15. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych:
zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości.
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej: TAK
Nazwa projektu lub programu: Projekt „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego
ze

środków

Unii

Europejskiej

w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi

priorytetowej

XI.

Wzmocnienie

potencjału

edukacyjnego,

Działania

11.1.

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217
Częstochowa, woj. Śląskie, tel.: 34 3707100, fax: 34 3707170
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czestochowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL): http://bip.czestochowa.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.czestochowa.pl
Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: pocztą, osobiście
Adres: Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji,
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych
dla uczniów/uczennic z klas IV-VIII szkół podstawowych w Częstochowie w ramach
projektu „Odkryj w sobie talent!” – 15 części:
Część 1. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego,
Część 2. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia
rozwijające kompetencje z języka angielskiego,
Część 3. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka francuskiego,
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Część 4. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego,
Część 5. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka hiszpańskiego,
Część 6. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka rosyjskiego,
Część 7. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania
robotów,
Część 8.

Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej indywidualizujących pracę z

uczniem zdolnym,
Część 9. Zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania indywidualizujące pracę z uczniem
zdolnym,
Część 10. Zajęcia z zakresu mnemotechnik indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym:
Część 11.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujących pracę z

uczniem zdolny,
Część 12.

Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z

uczniem zdolnym,
Część 13. Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące pracę z
uczniem zdolnym,
Część 14. Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości indywidualizujące
pracę z uczniem zdolnym,
Część 15. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych:
zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości.
Numer referencyjny: FER.042.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: TAK, liczba części: 15
Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług

lub

robót

budowlanych

lub

określenie

zapotrzebowania

i

wymagań),

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny

produkt,

usługę

lub

roboty

budowlane:

Szczegółowy

opis

przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
która

stanowi

Zamawiającego.

załącznik

do

niniejszego

ogłoszenia

i

jest

dostępna

na

stronie

Ponadto, specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać

pod adresem: Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy, ul.
Śląska 11/13, pokój 409B, u pracownika Urzędu – Joanna Hynek.
II.5) Główny kod CPV: 80.00.00.00-4.
II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia następnego po
podpisaniu umowy do dnia 30.06.2020 r.
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SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki,
w zakresie poszczególnych części:
Część

1.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

angielskiego:
a)

Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka angielskiego,

b)

Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,

c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
angielskiego.

Część

2.

Zajęcia

wyrównujące

dysproporcje

w

nauczaniu

kompetencji

kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka angielskiego,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
angielskiego.
Część

3.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

francuskiego:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka francuskiego,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
francuskiego.
Część 4. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka włoskiego,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
włoskiego
Część

5.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

hiszpańskiego:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka hiszpańskiego,
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b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
hiszpańskiego

Część

6.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

rosyjskiego:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe filologiczne z języka rosyjskiego,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z języka
rosyjskiego
Część

7.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

zakresu

konstruowania robotów:
a) Wykształcenie wyższe techniczne lub studia podyplomowe techniczne ,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z
konstruowania robotów.
Część 8. Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej indywidualizujących pracę
z uczniem zdolnym:
a) Wykształcenie

wyższe

lub

studia

podyplomowe

lub

kursy

z

informatyki/grafiki/animacji komputerowej,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z grafiki i
animacji komputerowej.
Część 9. Zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania indywidualizujące pracę z
uczniem zdolnym:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub kursy z technik szybkiego
czytania/mnemotechniki/szybkiego uczenia się,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z technik
szybkiego czytania.
Część 10. Zajęcia z zakresu mnemotechnik indywidualizujące pracę z uczniem
zdolnym:
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a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub kursy z technik szybkiego
czytania/mnemotechniki/szybkiego uczenia się,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z technik
szybkiego czytania.
Część 11.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujących

pracę z uczniem zdolny:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub kursy z technik szybkiego
czytania/mnemotechniki/szybkiego uczenia się,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z technik
szybkiego czytania.
Część 12. Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę
z uczniem zdolnym:
a) Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub kursy z informatyki,
b) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
c) Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć
informatycznych z wykorzystaniem TIK.
Część 13. Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące
pracę z uczniem zdolnym:
a) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
b)

Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć
szachowych.

Część

14.

Zajęcia

rozwijające

kompetencje

z

zakresu

przedsiębiorczości

indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym:
a) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
b)

Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z
przedsiębiorczości.
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Część

15.

Zajęcia

wyrównujące

dysproporcje

w

nauczaniu

kompetencji

kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości:
a) Co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
b)

Co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu w sposób należyty zajęć z
przedsiębiorczości.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk
osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp: TAK
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp,
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.

Uwaga:
Zgodnie z warunkami konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 pkt. 2.1.1.7: „Nauczyciel może brać udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiot wykracza poza kwalifikacje
nauczyciela określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3
ustawy – Karta Nauczyciela, ale musi pamiętać, że nie będzie mógł zostać
zaangażowany w „swojej” szkole na podstawie umowy zlecenie z uwagi na
ograniczenia wynikające z pkt 2 sekcji 6.15.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności. Gdyby wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawcą był nauczyciel z danej szkoły może być on
zaangażowany na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.

III.3)

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

SKŁADANYCH

PRZEZ

WYKONAWCĘ

W

CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zawarte w formularzu ofertowym: TAK
III.4)

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH

PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.4.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających
wymagania określone w punkcie 4.2. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)

sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez

Wykonawcę,

przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału

w

postępowaniu

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Są to dokumenty, które będą składane na wezwanie i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.4) - III.5)
- wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
- pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Strona 8 z 17

Są to dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne
szczególne usługi
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
IV.2.2) Kryteria:
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%
Zgodnie

z

zamówienie

warunkami
musi

udziału

posiadać

co

w

postępowaniu

najmniej

100

osoba,
h

która

będzie wykonywać

doświadczenia

w

prowadzeniu

poszczególnych zajęć (rodzaj zajęć odpowiadający poszczególnym częściom zamówienia).
Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 100 h. Maksymalną ocenę
za to kryterium zamawiający przyzna za 300 h doświadczenia. Większa liczba godzin
doświadczenia nie będzie dodatkowo premiowana.
Zamawiający wskazał dla każdej części wymaganą minimalną liczbę osób
prowadzących. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia liczby osób zgodnej z wymaganą minimalną liczbą osób dla danej
części. Osoby te będą uwzględnione do kryteriów oceny ofert. Wykonawca może
wykazać dodatkowe osoby do prowadzenia zajęć dopiero na etapie składania
Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby
te muszą spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla tych osób.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- Zamawiający zastrzega sobie, w granicach do 50 %:
a) możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin/uczestników/czek zajęć.
b) możliwość

wymiany

poszczególnych

uczestników/czek

zajęć

(np.

w

wyniku

niemożliwości uczestnictwa w zajęciach).
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- Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli
wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie
usługi i jednocześnie wydłużenia okresu realizacji usługi o czas trwania tych okoliczności,
w zakresie wszystkich części.
- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany lub zwiększenia ilości osób,
przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej
Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany lub
zwiększenia ilości osób, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. Ponadto, w przypadku zmiany
osoby, której doświadczenie było punktowane w kryteriach oceny ofert, to doświadczenie
nowej osoby musi uzyskać co najmniej taką samą liczbę punktów.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie,

w

formie

aneksu

do

umowy,

pod

rygorem

nieważności

takiej

zmiany,

w okolicznościach przewidzianych umową oraz w okolicznościach nie przewidzianych
umową, których Strony umowy, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Termin i miejsce składania ofert: data 02.12.2019., godzina: 9:00, Biuro
Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, Urząd Miasta
Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa. Otwarcie ofert nastąpi
02.12.2019r. o godz. 9:30 w pok. 409B Urzędu Miasta Częstochowy.
Język

lub

języki,

w

jakich

mogą

być

sporządzane

oferty

lub

wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
IV.6.2) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.6.3) 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
ZAŁĄCZNIK 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część

1.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

angielskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 4 grup
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Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 180 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4.
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%
Część

2.

Zajęcia

wyrównujące

dysproporcje

w

nauczaniu

kompetencji

kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 1 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 45 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4.
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

3.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

francuskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 5 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 225 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
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3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.

Część 4. Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 1 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 45 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

5.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

hiszpańskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 13 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 585 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
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2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

6.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

języka

rosyjskiego:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 2 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 90 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

7.

Zajęcia

indywidualizujące

pracę

z

uczniem

zdolnym

z

zakresu

konstruowania robotów:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 12 grup
Liczba godzin na grupę – 22 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 264 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część 8. Warsztaty z grafiki i animacji komputerowej indywidualizujących pracę
z uczniem zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 2 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 90 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część 9. Zajęcia z zakresu technik szybkiego czytania indywidualizujące pracę z
uczniem zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 4 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 180 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część 10. Zajęcia z zakresu mnemotechnik indywidualizujące pracę z uczniem
zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 1 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 45 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
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Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.

Część 11.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujących

pracę z uczniem zdolny:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 3 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 135 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.

Część 12. Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę
z uczniem zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 3 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 135 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4

Strona 15 z 17

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część 13. Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się indywidualizujące
pracę z uczniem zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 3 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 135 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

14.

Zajęcia

rozwijające

kompetencje

z

zakresu

przedsiębiorczości

indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 1 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 45 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
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2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.
Część

15.

Zajęcia

wyrównujące

dysproporcje

w

nauczaniu

kompetencji

kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedsiębiorczości:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Minimalna liczba osób świadczących usługę – 1 osoba
Przewidywana liczba grup – 2 grup
Liczba godzin na grupę – 45 h na grupę
Przewidywana łączna liczba godzin – 90 h
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny kod CPV: 80.00.00.00-4
3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia następnego po podpisaniu
umowy do dnia 30.06.2020 r.
4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
1.cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60%,
2. doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 40%.

Zatwierdziła ostatecznie:
Anna Król-Wiśniewska Zastępca Naczelnika
Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju
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