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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 

Nazwa zadania: 

 

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej                  

im.  K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew  w ramach 

projektu „Szkoła równych szans” 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.                                      

Oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

 

nr sprawy: ZP.271.5.2020 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad 

określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach art. 138g ust.1 pkt 1 tejże ustawy. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Inwestor: Gmina Pęczniew 

Adres: 99-235 Pęczniew, 

ul. Główna 10/12 

Tel.: 43 678 15 19 

Fax.: 43 678 15 19 

NIP 828 135 96 12 

email: ug_peczniew@wp.pl 

www: http://e-peczniew.pl/ 

 

mailto:ug_peczniew@wp.pl
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II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa szkoleniowa w ramach projektu pn.: ,,Szkoła 

równych szans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -

2020, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń mających na celu podniesienia umiejętności                    

i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. K. Deki Deczyńskiego w Pęczniewie                           

z filią w Brzegu z terenu Gminy Pęczniew. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować program szkoleń według wskazanego przez Zamawiającego 

zakresu tematycznego, zgodnie z IV etapami nabywania kompetencji, oraz zgodnie z właściwymi 

wytycznymi w tym zakresie. 

Zamawiający przewiduje następujące szkolenia: 

• Moduł I: 

 

1. Tytuł szkolenia: „Jak wykorzystać technologie informatyczne na zajęciach”.  

2. Tytuł szkolenia: Wykorzystanie zasobów Internetu w edukacji – praca w "chmurze”.

  

• Moduł II: 

 

1. Tytuł szkolenia: „Wspomaganie szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 

na różnych zajęciach”  

2. Tytuł szkolenia: „Nowoczesne metody aktywizujące wspierające procesy uczenia się 

i rozwijania kompetencji kluczowych w grupie dzieci starszych”.  

3. Tytuł szkolenia: ,, Identyfikowanie i diagnozowanie zainteresowań oraz uzdolnień 

uczniów”.  

 

• Moduł III: 

 

1. Tytuł szkolenia: „Patrz", co mówią dzieci. Analiza pedagogiczna i psychologiczna 

rysunków dziecięcych”. 

2. Tytuł szkolenia: ”Nadpobudliwość psychoruchowa”.  

3. Tytuł szkolenia:” Rozmowa z trudnym rodzicem – trening umiejętności 

interpersonalnych”.  

4. Tytuł szkolenia: ,,Diagnozowanie procesów grupowych”.  

Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie opisu  

przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ w pkt III. 
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III. Okres wykonywania usługi: 

- od dnia zawarcia umowy do 18.12.2020 r. 

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

CPV-80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

V. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                                

– Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych oraz wpis do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli na terytorium 

RP. 

B) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, 

że: 

- w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty zrealizował co najmniej                      

1 usługę odpowiadającą swoim zakresem i przedmiotem zakresowi i przedmiotowi 

niniejszego zamówienia na rzecz grupy docelowej tj. nauczycieli, o wartości nie 

mniejszej niż 75 000,00 zł brutto. 

i 

- dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do wykonania zamówienia co najmniej                  

1 osobę, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

prowadzenia szkoleń/warsztatów/zajęć z zakresu podniesienia umiejętności                                    

i kompetencji zawodowych nauczycieli. 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                   

w postępowaniu  

VII.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1 do wzoru formularza oferty). 

VII.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 



 
 

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                        
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
VII.2.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VI lit. A niniejszego 

ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie                             

o spełnianiu warunku, znajdujące się w treści oferty (wzór ofert – załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

VII.2.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VI lit. B: 

- tiret pierwszy - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych usług według 

załącznika nr 2.3 do wzoru formularza oferty oraz przedstawić dokumenty (np. 

referencje), z których wynikać będzie należyte wykonanie usług. 

- tiret drugi - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób skierowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do wzoru formularza oferty 

oraz załączyć dokumenty potwierdzające wskazane przez Wykonawcę 

doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia wraz                                

z poświadczeniami/referencjami z wykonanych przez tą osobę usług. 

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

VIII.1 . Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:  

a) Cena – 60%(60 pkt), 

b) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40% (40 pkt) 

VIII.2 Kryterium: Cena (C) obliczane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wg wzoru: 

C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,60 

gdzie: 

Cmin – cena najniższa, Cb - cena badana 

Końcowy wynik działań matematycznych, w razie konieczności, będzie zaokrąglany do dwóch 

miejsc  po przecinku. 

VIII.3 Kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 

Punktacja w ramach niniejszego kryterium będzie przyznawana według następujących zasad: 

Jeżeli osoba skierowana do realizacji zamówienia posiada: 

- co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów/zajęć 

z zakresu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli – Zamawiający przyzna 

0 pkt, 
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- co najmniej 3-5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 

szkoleń/warsztatów/zajęć z zakresu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli   – Zamawiający przyzna 20 pkt, 

- co najmniej 6-10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 

szkoleń/warsztatów/zajęć z zakresu podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli – Zamawiający przyzna 40 pkt. 

VIII.4 Ostateczna liczba punktów (Lp) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma 

punktów poszczególnych kryteriów: 

Lp = C = D 

VIII.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 

VIII.5 Jeżeli nie można ocenić oferty jako najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

IX. Termin i miejsce składania ofert 

IX.1 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

IX.2 Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego 

– adres: 99-235 Pęczniew, ul. Główna 10/12. 

W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem, o zachowaniu terminu do złożenia oferty 

decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po w/w 

terminie nie będzie podlegała ocenie. 

IX.3 Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.04.2020 r. godz. 15:00. 

IX.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2020 r. o godz. 15:30. 

IX.5 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert 

Zamawiający zmieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) cen zawartych w ofertach. 
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X. Załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

- Załącznik nr 2 – formularz oferty wraz z załącznikami 

- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych  

lub osobowych 

- Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

 

 
Wójt Gminy 

 
/-/ Marcin Janiak 

Pęczniew  dnia 17.04.2020 r.                           

 


