
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

 

Myślibórz: Usługi szkoleniowe w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 w 

ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: 

Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników 

edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu 

myśliborskiego 

Numer ogłoszenia: 263390 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach konkursu 

nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy 

wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest zakup usług szkoleniowych w zakresie: 1) zajęć wyrównawczych dla klas I: a) j. 

polski b) j. angielski c) j. niemiecki d) matematyka e) biologia f) geografia g) fizyka h) w-f 2) zajęcia 

http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


wspomagające edukację: zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu TELC z: a) j. 

angielskiego b) j. niemieckiego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące zł 00/100 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, zrealizował i prawidłowo ukończył co najmniej 2 usługi szkoleniowe. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1) ZSP Nr 1 w Barlinku: a) 

minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających edukację, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 3.2) 

ZSP Nr 1 w Myśliborzu: a) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających edukację 

zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w 

szkole, 3.3) ZSP Nr 1 w Dębnie: a) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do 

prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających 

edukację, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż 

pracy w szkole. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oddzielnie kadrę dla każdej ze 

szkół. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku jw. wykazywania się tymi samymi osobami do kilku szkół (tj. w 

zakresie pkt. 3.1 - 3.3) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował 

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1) ZSP Nr 1 w Barlinku: a) 

minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających edukację, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 3.2) 

ZSP Nr 1 w Myśliborzu: a) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających edukację 

zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w 

szkole, 3.3) ZSP Nr 1 w Dębnie: a) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do 

prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I oraz zajęć wspomagających 

edukację, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż 

pracy w szkole. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oddzielnie kadrę dla każdej ze 

szkół. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza w celu potwierdzenia 

spełnienia warunku jw. wykazywania się tymi samymi osobami do kilku szkół (tj. w 

zakresie pkt. 3.1 - 3.3) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

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

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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

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

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2) zmiana oznaczenia danych 

Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 3) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml lub w Starostwie Powiatowym w 

Myśliborzu. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 20.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13, 74-

300 Myślibórz (Biuro Obsługi klienta - I piętro). 



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: Dotyczy: Konkursu nr 1/9.1.2/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: 

Program wyrównania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach 

ogólnokształcących powiatu myśliborskiego. 

IV.4.17) Czy 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: nie 

 
 


