„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
-------------------------------------------------------------------------------------------------PN-20/2012/UE/IND

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
tel./fax (32) 226 01 69;
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
realizowane w następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Część 1:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji.
Część 2:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Część 3:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki.
Część 4:
Zajęcia logopedyczne.
Część 5:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 6:
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Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą wzroku oraz
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci słabowidzących.
Część 7:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą słuchu centralnego.
Część 8:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - Terapia pedagogiczna.
Część 9:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego startu.
Część 10:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie muzyki oraz
zajęcia dla dzieci z uzdolnieniami muzycznymi - zajęcia wokalno – muzyczne.
Część 11:
Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
w dziedzinie plastyki.
Część 12:
Zajęcia teatralne.
Część 13:
Zajęcia informatyczne.
Część 14:
Zajęcia z języka niemieckiego.
Część 15:
Zajęcia z języka angielskiego.
Szkoła Podstawowa nr 4
Część 16:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 17:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia
matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Część 18:
Zajęcia logopedyczne.
Część 19:
Terapia pedagogiczna.
Część 20:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 21:
Rewalidacja – muzykoterapia.
Część 22:
Zajęcia rozwijające umiejętności uczniów uzdolnionych lingwistycznie.
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Część 23:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie.
Szkoła Podstawowa nr 5
Część 24:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 25:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia
matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Część 26:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
oraz zajęcia psychoedukacyjne o charakterze wyciszającym.
Część 27:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 28:
Zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy.
Część 29:
Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
w dziedzinie plastyki, muzyki i teatru oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
Część 30:
Zajęcia taneczno – sportowe.
Część 31:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie.
Szkoła Podstawowa nr 6
Część 32:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 33:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Część 34:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 35:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – dogoterapia.
Część 36:
Specjalistyczne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z problemami emocjonalnymi
z sytuacji kryzysowych, traumatycznych.
Część 37:

3

4

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III
szkół podstawowych”

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
zajęcia matematyczno-informatyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych.
Część 38:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
Część 39:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie.
Szkoła Podstawowa nr 7
Część 40:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 41:
Zajęcia logopedyczne.
Część 42:
Terapia pedagogiczna.
Część 43:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 44:
Zajęcia rewalidacyjne.
Część 45:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.
Część 46:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
Szkoła Podstawowa nr 8
Część 47:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 48:
Zajęcia logopedyczne.
Część 49:
Terapia pedagogiczna.
Część 50:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 51:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.
Część 52:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie.
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Szkoła Podstawowa nr 11
Część 53:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 54:
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Część 55:
Gimnastyka korekcyjna.
Część 56:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - rewalidacja
i wczesne wspomaganie rozwoju.
Część 57:
Zajęcia z uczniami uzdolnionymi matematycznie i polonistycznie.
Część 58:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie.
Część 59:
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych lingwistycznie - język angielski.
Szkoła Podstawowa nr 12:
Część 60:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem
dysleksji.
Część 61:
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
Część 62:
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki.
Część 63:
Zajęcia logopedyczne.
Część 64:
Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – zestawieniem godzin
Zajęcia powinny być realizowane na terenie placówki, której zamówienie dotyczy
w godzinach jej pracy, w oparciu o siatkę zajęć lekcyjnych obowiązującą w danej placówce
w ramach godzin prowadzenia zajęć – w oparciu o obowiązujący czas trwania jednostek
lekcyjnych, tj. (1 godzina = 1 jednostka/godzina lekcyjna = 45 minut), zgodnie z Wnioskiem o
dofinansowanie Projektu, którego dotyczy niniejsze zamówienie oraz zasadami
obowiązującymi Beneficjenta realizującego projekty w ramach PO KL.
Istnieje możliwość nakładania się zajęć w kilku placówkach w tym samym czasie.
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prowadzenia zajęć jednocześnie
we wszystkich placówkach, w których takie nałożenie wystąpi, zgodnie z przedmiotem
zamówienia, harmonogramem zajęć oraz jego aktualizacjami wskazanymi przez placówkę,
gdzie zajęcia będą prowadzone.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco miesięcznej karty czasu pracy
dokumentującej postęp wykonania usługi – zał. 9 do SIWZ oraz jej przedłożenia
Zamawiającemu wraz z fakturą/rachunkiem i miesięcznym protokołem zdawczo –
odbiorczym – zał. 10 do siwz do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w
którym nastąpiło wykonanie usługi, na podstawie których Zamawiający stwierdzi
terminowe i prawidłowe wykonanie usługi.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaangażowanie w realizację projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską osób kierowanych do realizacji niniejszej usługi
w ramach Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi Beneficjenta realizującego projekty
w ramach PO KL.
Zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie może przekroczyć łącznie 240 godzin
w danym miesiącu.
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
Maksymalnie dopuszcza się złożenie ofert w ośmiu częściach postępowania.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości
zamówienia początkowego.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2013 roku
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków przez wykonawców:
- dla wszystkich części:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
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- dla poszczególnych części:
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.
a. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji:
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA ZINTEGROWANA,
-lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- lub ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej
- lub ukończony kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki lub terapii pedagogicznej
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: FILOLOGIA POLSKA o specjalności
NAUCZYCIELSKIEJ;
b. Zajęcia logopedyczne:
- ukończone studia pierwszego stopnia w ZAKRESIE LOGOPEDII oraz przygotowanie
pedagogiczne
- lub studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i STUDIA
PODYPLOMOWE W ZAKRESIE LOGOPEDII
- lub podyplomowe studia W ZAKRESIE NEUROLOGOPEDII,
- lub ukończone studia podyplomowe w zakresie LOGOPEDII
- lub ukończone studia podyplomowe w zakresie PEDAGOGIKA SZKOLNA – DIAGNOZA I
TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO,
- ukończone szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i języka
c. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoeduacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej, Zajęcia psychoedukacyjne o charakterze wyciszającym
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności oraz
ukończone STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu socjoterapii lub ukończony KURS
KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU SOCJOTERAPII,
- lub ukończone STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu PEDAGOGIKA SZKOLNA – DIAGNOZA I
TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku na kierunku PEDAGOGIKA –RESOCJALIZACJA,
7
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- lub ukończone studia wyższe na kierunku na kierunku PEDAGOGIKA SPOŁECZNA,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku na kierunku PSYCHOLOGIA,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku na kierunku PRACA SOCJALNA
d. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- ukończone studia wyższe na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE lub REHABILITACJA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku FIZJOTERAPIA
- lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ lub specjalizacja z
gimnastyki korekcyjnej lub ukończone studium korekcji wad postawy
- oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
- oraz kursy dotyczące diagnostyki, terapii wad postawy oraz skolioz różnymi metodami
terapeutycznymi lub specjalizacja z gimnastyki korekcyjnej na akademii wychowania
fizycznego
- lub dyplom fizjoterapeuty
e. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą wzroku oraz
dla dzieci słabowidzących
- ukończone studia pierwszego stopnia w ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI
- lub studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności oraz STUDIA
PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TYFLOPEDAGOGIKI;
f. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą słuchu
centralnego
- ukończone studia pierwszego stopnia w ZAKRESIE SURDOPEDAGOGIKI
- lub studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i STUDIA
PODYPLOMOWE W ZAKRESIE SURDOPEDAGOGIKI;
- lub FILOLOGIA POLSKA i STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE SURDOPEDAGOGIKI;
g. Terapia pedagogiczna, Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia pedagogiczna
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności TERAPIA
PEDAGOGICZNA
- lub na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i STUDIA PODYPLOMOWE
Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ
- lub na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU
TERAPII PEDAGOGICZNEJ;
- lub na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i KURS KWALIFIKACYJNY
Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI;
h. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą „Dobrego startu”
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności oraz kurs
doskonalący „METODA DOBREGO STARTU”;
8
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i. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE
j. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
plastyki
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności PLASTYKA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności SZTUKA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i STUDIA
PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PLASTYKI;
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i KURS
KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU PLASTYKI;
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności PEDAGOGIKA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA specjalność EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA lub NAUCZANIE ZINTEGROWANE lub ZINTEGROWANA EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: WYCHOWANIE PLASTYCZNE specjalność
nauczycielska
- lub ukończone studia podyplomowe w zakresie SZTUKI
k. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
matematyki:
- ukończone studia wyższe na kierunku MATEMATYKA oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności ZINTEGROWANA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
l. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
muzyki
- ukończone studia wyższe na Akademii Muzycznej oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne
9
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- lub ukończone studia wyższe na kierunku Pedagogiczno – Artystycznym o specjalności
Wychowanie Muzyczne
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE
- lub ukończone studia MUZYCZNE o specjalności EDUKACJA ARTYSTYCZNA
ł. Zajęcia teatralne
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub o specjalności EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
- lub o specjalności NAUCZANIE ZINTEGROWANE
- lub o specjalności OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
m. Zajęcia informatyczne
- ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o specjalności INFORMATYKA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i STUDIA
PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA i KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU
INFORMATYKI
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o specjalności ZINTEGROWANA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA INFORMATYCZNA
n. Zajęcia z języka niemieckiego
- ukończone studia wyższe na kierunku FILOLOGIA NIEMIECKA o specjalności nauczycielskiej
- lub studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA oraz KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO –
METODYCZNY J.NIEMIECKIEGO
o. Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych
lingwistycznie
- ukończone studia wyższe na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA SPECJALNOŚĆ
NAUCZYCIELSKA
- lub ukończone studia wyższe I stopnia na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA SPECJALNOŚĆ
NAUCZYCIELSKA
- lub studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA oraz KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO –
METODYCZNY J.ANGIELSKIEGO
p. Zajęcia rewalidacyjne, Rewalidacja – muzykoterapia, Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
niepełnosprawnych – rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju
10
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- ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA specjalność PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO
- WYCHOWAWCZA,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o dowolnej specjalności i KURS
KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o specjalności
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
- lub ukończone studia muzyczne,
- oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu OLIGOFRENOPEDAGOGIKI,
r. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych lingwistycznie
- ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym,
- oraz doświadczenie w pracy z dziećmi metodą Helen DORON – nauka przez zabawę lub
metodą równoważną
- lub studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA oraz KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO –
METODYCZNY J.ANGIELSKIEGO
s. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - dogoterapia
- ukończony KURS KYNOTERAPEUTYCZNY,
t. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla dzieci z problemami
emocjonalnymi z sytuacji kryzysowych, traumatycznych
- ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA specjalność dowolna i ukończone
studia podyplomowe z PSYCHOLOGII
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PSYCHOLOGIA specjalność dowolna i ukończone
studia podyplomowe z PEDAGOGIKI
u. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych polonistycznie
- ukończone studia wyższe na kierunku FILOLOGIA POLSKA lub BIBLIOTEKOZNAWSTWO oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności ZINTEGROWANA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
- lub studia podyplomowe z przedmiotów humanistycznych
w. Zajęcia sportowo – taneczne
- ukończone studia wyższe na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA specjalność: NAUCZANIE
POCZĄTKOWE,
11
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- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA specjalność: EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA specjalność: ZINTEGROWANA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
y. Zajęcia matematyczno-informatyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych
- ukończone studia wyższe na kierunku: MATEMATYKA lub INFORMATYKA z przygotowaniem
pedagogicznym,
- ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
POCZĄTKOWE
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA oraz ukończone studia wyższe na kierunku MATEMATYCZNYM
- lub ukończone studia wyższe na kierunku: PEDAGOGIKA o specjalności NAUCZANIE
ZINTEGROWANE,
- lub ukończone studia wyższe na kierunku PEDAGOGIKA o specjalności ZINTEGROWANA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA INFORMATYCZNA,
Warunkiem udziału w części 29. postępowania jest dysponowanie osobą spełniającą warunki
opisane w pkt. 8. 2. a) j. lub 8. 2. a) l. lub 8. 2. a) ł.
Warunkiem udziału w części 57. postępowania jest dysponowanie osobą spełniającą warunki
opisane w pkt. 8. 2. a) k. lub 8. 2. a) u.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający, przy ocenie spełniania warunków, ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca
zobowiązany
jest
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ
2) 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
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2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
- wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 2a do SIWZ
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Na potwierdzenie warunków w części 8. 1):
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi dodatek nr
2 do SIWZ
2) Na potwierdzenie warunków w części 8. 2 a):
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania usługi potwierdzających posiadane
umiejętności.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4 zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wzór stanowi dodatek nr 4 do SIWZ
3. Dokumenty wskazane w pkt. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, stosuje się przepisy zawarte w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 z 2009 r., poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą
za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie Wykonawców lub Zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 SIWZ, korespondencję elektroniczną należy
przesyłać na adres e-mail a.pisarczyk@funduszeue.com.
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail
wskazany w ofercie Wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia przeczytania” dla
wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego
podania adresu przez Wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Zamawiający jak i Wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w SIWZ, a przez
wykonawcę w ofercie.
11. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
12. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
13. Sposób przygotowania oferty:
1. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy (dodatków) mogą zostać
przez wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi być przygotowana pisemnie w języku polskim;
2) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
3) poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania
oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi zostać
poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną
treścią;
4) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
5) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
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............................................
(nazwa wykonawcy)
............................................
(adres i tel. wykonawcy)
Oferta na:
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych” PN – 20/2012/UE/IND cz….
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 28.08.2012 r. 14.30
3. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy - wzór stanowi dodatek nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw do wykluczenia wymienione w części 9 SIWZ
4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione,
a następnie podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się:
1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
2) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,
o których mowa w pkt. 13.3.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika,
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
6. W przypadku gdy wykonawca, jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu,
kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do
składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaangażowanie w realizację projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską osób kierowanych do realizacji niniejszej
usługi w ramach Projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi Beneficjenta realizującego
projekty w ramach PO KL. – załącznik nr 4 do SIWZ
15
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Zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie może przekroczyć łącznie 240 godzin
w danym miesiącu.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 28.08.2012 r. do
godziny 13:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora dnia 28.08.2012
r. o godzinie 14:30.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy policzyć w oparciu o przedmiot zamówienia określony w części 3
SIWZ, uwzględniając wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego
i zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty, bez których nie
można wykonać przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną
cyfrowo, a podana słownie, to jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana
słownie.
Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek vat i brutto w PLN za
wykonanie zamówienia.
Stawka podatku VAT: 23 %.
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby
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zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie
umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy
umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt.
ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę
wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy złożyć w oryginale do
depozytu w kasie ZSIPM przed podpisaniem umowy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je
przelewem na konto ZSIPM, Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 31 8436 0003 0000 0000
0332 0041.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej
złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1) nazwę Wykonawcy z adresem,
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją,
5)zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia
gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
„Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY
Wykonawca (*) ...........................................................................................................
...................................................................................................................................
Adres

.....................................................................................................................................
Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej)

Fax .........................................................., telefon ....................................................
Adres e-mail ……………………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
część ……..
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
netto: ............................................................................................. zł
należny podatek VAT (23%): .......................................................... zł
brutto: ...............................................................................................zł
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawców.
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Załącznik nr 2 do siwz
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca (*) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................

Kod CPV:

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że w stosunku
do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości
zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

*)

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum,
oświadczenie podpisuje pełnomocnik wykonawców.
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Załącznik nr 2a do siwz
OŚWIADCZENIE
OSOBY FIZYCZNEJ

Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”

Ja ...................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że
po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr 5 do siwz

Informacja
o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE
1.
W
zakresie
realizacji
przedmiotu
zamówienia
i
zobowiazań
wynikajacych
z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za
wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe
świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.
UWAGA
1
Zgodnie
z
art.
647
KC
do
zawarcia
przez
wykonawcę
umowy
o
roboty
budowlane
z podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się,
że wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą.

.................................................
miejscowość i data

..…………...……………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr 7 - Zestawienie godzin
Rodzaje zajęć z podziałem na szkoły przewidziane do realizacji w ramach projektu POKL.09.01.02-24-171/11
"Indywidualizacja nauczania w klasach I -III szkół podstawowych"
liczba godzin zajęć w roku szkolnym 2012/2013
sp3
sp4
sp5
sp6
sp7
sp8
sp 11
sp12
zajęcia
2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma 2012 2013 suma
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem
70
95 165
90 128 218
64
96 160
26
42
68
48
72
120
84 126 210
39
51
90
12
18 30
dysleksji
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
154 209 363
64
96 160
12
22
34
12
18 30
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia logopedyczne
Gimnastyka korekcyjna
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą wzroku
Zajęcia terapeutyczne dla szieci słabowidzących
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z wadą słuchu centralnego
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - terapia pedagogiczna
Zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Dobrego startu
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie muzyki
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki
Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
plastyki
Zajęcia dla dzieci z uzdolnienieami muzycznymi - zajęcia wokalno - muzyczne
Zajęcia teatralne
Zajęcia informatyczne
Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia z języka niemieckiego
Rewalidacja - muzykoterapia
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie - j. angielski
Zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru
Zajęcia specjalistyczne - dogoterapia
Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla dzieci z problemami emocjonalnymi
Zajęcia matematyczno - informatyczne
Zajęcia rewalidacyjne
Rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju
Zajęcia z uczniami uzdolnionymi matematycznie i polonistycznie
Zajęcia taneczno - sportowe
Zajecia psychoedukacyjne o charakterze wyciszającym
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie

42
140
70
14
14
14
70
70
14
14
42

57
190
95
19
19
19
95
95
19
19
57

99
330
165
33
33
33
165
165
33
33
99

20
20
30
20
10

46
46
69
46
23

66
66
99
66
33

90
45
45

128
64
64

218
109
109

15

22

37

16
15

24
22

40
37

15
15

22
22

32
64
64

16
16

48
96
96

24
24

80
160
160

40
40

12

16
12
16

22

24
22
24

34

40
34
40

72
48

108
72

180
120

56
28

84
42

140
70

24

36

60

70

105

175

16
16

24
24

40
40

16
16

24
24

40
40

36
39

54
51

90
90

16

24

40

16

24

40

36
32

54
48

90
80

37
37
64

96

160
12
12
12

22
22
22

34
34
34
48

16
16
16

24
24
24

40
40
40

72

120

16
16

24
24

40
40

12

18

30

Miesięczna karta czasu pracy osoby realizującej zamówienie w ramach projektu POKL.09.01.02-24-171/11

1. Za okres od:

do:

2. Beneficjent/Partner:

Gmina Mikołów/Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych”

3. Tytuł projektu:

POKL.09.01.02-24-171/11

4. Numer projektu:
5. Imię i Nazwisko:
6. Stanowisko/Funkcja:

7. Zadania wykonywane przez pracownika:
Dzień miesiąca

Opis zadań wykonywanych na rzecz lub w ramach projektu
2

1

Liczba godzin
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0

Ogółem:
8. Stosunek godzin przepracowanych w ramach projektu do całkowitego wymiaru czasu pracy:

nie dotyczy

Podpis

0 zł
zł

10. Kwota wynagrodzenia przypadająca na pracę wykonaną w jednym miesiącu projektu:
11. Wynagrodzenie ogółem przypadające na pracę wykonaną w ramach całego projektu:

Data:.../…../…..

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Pieczęć instytucji

„Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. Tel.: +48 32 226-01-69
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikołów, dnia …………….

Miesięczny protokół zdawczo - odbiorczy
Wykonanie prac w wymiarze …………. godzin w miesiącu ………………….. roku w ramach
projektu: „ I n d y w i d u a l i z a c j a n a u c z a n i a w k l a s a c h I – I I I s z k ó ł
p o d s t a w o w y c h ” zgodnie z umową ………………………z dnia……….

Strony uznają wykonanie usługi za miesiąc ………………….. r. zgodnie z załączoną kartą
czasu pracy.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 4 do siwz

Wykaz osób
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług

L.p

Imię
i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
Zawodowe
Kierunek studiów
Specjalność

Studia
podyplomowe

Dodatkowe kursy

Informacja
o podstawie do
dysponowania tymi
osobami

1)

L.p

Imię
i nazwisko

Nazwa projektu

Realizator

Zakres wykonywanych
czynności

Miesięczny wymiar czasu pracy (np. od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00)
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1)

.................................................
miejscowość i data

………………………………..…….
pieczątka i podpis wykonawcy

Uwaga:
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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PN-20/2012/UE/IND
UMOWA nr
zawarta dnia ………………… pomiędzy:
Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
reprezentowanym przez mgr Elżbietę Muszyńską - Dyrektor ZSiPM
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…..................................................................
z siedzibą w: ….............................................
NIP: ..............................................................
REGON: ........................................................
reprezentowaną przez: ................................
zwanym w treści WYKONAWCĄ
§1
1. Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w
oparciu o art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1.

2.

3.

4.

§2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja
nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” realizowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL
– Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, zgodnie z
aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z zestawieniem godzin będącym
załącznikiem nr 7 do SIWZ niniejszego postępowania.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego oraz wytycznymi regulującymi wdrażanie i realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/
Konspekt zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu, według którego Wykonawca
przeprowadzi realizację przedmiotu niniejszej umowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
Harmonogram zajęć wraz z aktualizacjami wskazujący realizację przedmiotu niniejszej umowy
zostanie przedłożony Wykonawcy przez placówkę, w której realizowany będzie przedmiot
umowy. Harmonogram zajęć wraz z aktualizacjami stanowi załącznik nr 2 do umowy.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnym
wnioskiem o dofinansowanie projektu w placówkach szkolnych znajdujących się na terenie
Gminy Mikołów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszystkich dokumentów związanych
z realizacją niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.;
7. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania w wskazanym terminie wszystkich
dokumentów związanych z realizacją umowy Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej oraz
innym uprawnionym podmiotom w celu kontroli w zakresie prawidłowej realizacji Projektu.
§3
1. Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2013 r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą w wysokości:
brutto:
słownie:
stawka podatku VAT
Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury/rachunku do dnia 5-go każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni, w którym nastąpiło wykonanie usługi wraz z kartą czasu pracy
dokumentującą postęp wykonania usługi i miesięcznym protokołem zdawczo - odbiorczym.
3. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury/rachunku.
§5
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować
Koordynator Projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli oraz monitoringu pracy Wykonawcy na każdym
etapie jej wykonania.
3. W przypadku niskiego poziomu wykonawstwa lub nieprzestrzegania zasad wynikających z § 1,
Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą.
§6
1. Potwierdzenie wykonania usługi nastąpi po jej realizacji w poszczególnych placówkach
szkolnych oraz przekazaniu w uzgodnionym przez strony terminie faktury/rachunku,
miesięcznej karty czasu pracy oraz miesięcznego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Strony uznają wykonanie przedmiotu umowy za wykonane w dniu obustronnego podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego.
3. Osobą uprawnioną do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy jest Kierownik
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Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od
Umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% kwoty
określonej w §3 pkt.1. za wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy wskutek okoliczności, zawinionych
przez Wykonawcę w wysokości 15% kwoty określonej w §3 pkt. 1;
b) za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w
umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% kwoty określonej w §3 pkt. 1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% kwoty
określonej w §3 pkt.1 za każdy dzień opóźnienia,
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm);
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej, niż 1
miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy Zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunków mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur/rachunków określonego w niniejszej Umowie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony
postanawiają jak poniżej:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień
odstąpienia;
b) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego usług przerwanych, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
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zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia;
§10
1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy.
§11
1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 KC.

Wykonawca

Zamawiający
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PN-20/2012/UE/IND
Załącznik nr 1 do Umowy nr….

KONSPEKT ZAJĘĆ DODATKOWYCH
składających się na przedmiot zamówienia przetargu nieograniczonego
PN-20/2012/UE/IND na „Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół
podstawowych”
dotyczy części …………………….. zamówienia
………………………………………………………
(nazwa zajęć)
opracowany przez ………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko)

Termin realizacji
09.2012 – 30.06.2013

..……………..………….……….
(podpis Wykonawcy)

………..……………………..

(akceptacja Koordynatora Projektu)

……...………………………..
(zatwierdza Kierownik Zamawiającego)

