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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.godow.bip.net.pl

Godów: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Skrbeńsku - Szkoła Podstawowa w ramach projektu
Uczę się i rozwijam.
Numer ogłoszenia: 386572 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Godów , ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, tel. 32 47 65 065, 47 65 063,
faks 32 4765100.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.godow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Skrbeńsku - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Uczę się i rozwijam..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku - Szkoła Podstawowa im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w ramach projektu Uczę się i rozwijam współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie
indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Godów, dostosowane do
zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za: a)
przygotowanie i przeprowadzenie testów kompetencyjnych na początku i końcu zajęć w celu zdiagnozowania
potrzeb grupy b) przygotowanie programu zajęć na podstawie przeprowadzonej diagnozy, c) prowadzenie zajęć
zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem oraz harmonogramem, d) dokumentację zajęć dodatkowych
dla uczniów (protokołów odbioru pracy - cząstkowych oraz końcowego, dzienników zajęć, list obecności) e)
przedstawienie do dnia 5 listopada 2012 r. harmonogramu prowadzonych zajęć na okres od listopada 2012 r. do
grudnia 2012 r.oraz do dnia 4 stycznia harmonogramu prowadzonych zajęć na okres od stycznia 2013 r. do
kwietnia 2013 r. Postępowanie zostało podzielone na 8 części..
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki zawarte w
art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej jednej usługi związanej z posiadaniem 12 miesięcznego doświadczenia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a)
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek dla części 1, 2, 3, 4. Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej po 1 osobie, która
posiada : I. wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami, tj.
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posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej,
nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością)
kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150
godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu
przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania
pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
oraz II. kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasach I-III, tj.: 1. ukończenie studiów magisterskich na
kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub 2.
ukończenie studiów magisterskich na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla
tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 3. ukończenie studiów magisterskich na kierunku (specjalności)
innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć lub 4. ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym
z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub 5. ukończenie studiów pierwszego stopnia
na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie
treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
lub 6. ukończenie studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w punk. 4 i 5, a
ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć lub 7. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej
nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub 8. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli
w specjalności innej niż wymieniona w pkt 7, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 9. ukończenie studiów wyższych na kierunku
pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub
wczesnoszkolnym, lub 10. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub 11. ukończenie studiów
magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub 12.
ukończenie studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie
prowadzonych zajęć lub 13. ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w
specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub 14. ukończenie studiów pierwszego stopnia na
dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć. Warunek
zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunki dla
części 5: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej po 1 osobie, która posiada : I.
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wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami, tj. posiadanie
wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w
wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz
pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku
nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego
wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom
ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia
nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz II. kwalifikacje do nauczania klas I-III
lub do prowadzenia zajęć z nauk matematyczno - przyrodniczych, tj.: 1. ukończenie studiów
magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi
zajęciami lub 2. ukończenie studiów magisterskich na kierunku, którego zakres określony w standardzie
kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 3. ukończenie studiów magisterskich na kierunku
(specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 4. ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku
(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub 5. ukończenie
studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego
kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu
lub prowadzonych zajęć lub 6. ukończenie studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym niż
wymieniony w punk. 4 i 5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 7. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w
specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub 8. ukończenie
zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 7, a ponadto ukończyła kurs
kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 9. ukończenie studiów
wyższych na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub 10. ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunki dla części 6, 7,
8: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej po 1 osobie, która posiada : I. wykształcenie z
przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
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marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami, tj. posiadanie wiedzy i
umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie
mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie
ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli
praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie
mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów
lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub
świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz II. kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjnej, tj.: 1. ukończenie studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym
przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub 2. ukończenie studiów magisterskich na kierunku, którego
zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i
kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 3. ukończenie
studiów magisterskich na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia
podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub 4. ma kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego lub 5. posiada świadectwo dojrzałości i
tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej dziedzinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w
sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych
zasad i trybu ich uzyskiwania. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz
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uczestniczyć
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony druk oferta, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.
Oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r. 3.
Pełnomocnictwo względnie dokument z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wskazujące sposób i zakres umocowania wykonawców. Pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku a. Zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów wykonywania usługi. b. Zaistnienia siły wyższej
mającej wpływ na realizację umowy, (za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia). c. Konieczności zastępstwa w przypadku nieobecności wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia i kwalifikacji oraz oświadczenie o uzyskiwanych
dochodach (powyżej minimalnego wynagrodzenia/poniżej minimalnego wynagrodzenia) w celu należytego
odprowadzania składek ZUS.. d. Zmiana podwykonawców : w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu usług
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy
Wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.godow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 1 Maja 53,
44-340 Godów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2012
godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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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: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Grupa uczniów: klasy I-III.
Czas trwania lub termin wykonania: średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30 godzin w terminie od 5
listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
grupa 1..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych. Grupa uczniów: klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania:
średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30 godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
grupa 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych. Grupa uczniów: klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania:
średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30 godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
grupa 3..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności matematycznych. Grupa uczniów:klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania:
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średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30 godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk
matematyczno-przyrodniczych..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych. Grupa uczniów:klasy I-III. Czas trwania
lub termin wykonania: średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30 godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30
kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej grupa 1..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Grupa uczniów:klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania: średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30
godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej grupa 2..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Grupa uczniów:klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania: średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30
godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej grupa 3..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Grupa uczniów:klasy I-III. Czas trwania lub termin wykonania: średnio 2 godziny tygodniowo, razem 30
godzin w terminie od 5 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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