
"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

Nr TEC 341/6/2011                                                                                 Kluczbork, dnia 3 października 2011 rok

Kluczbork:  Przetarg  nieograniczony  na  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  dla  uczniów  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych  z  terenów  gminy  i  powiatu  kluczborskiego  na  potrzeby  projektu 
partnerskiego pt.”Każdy może zostać Omnibusem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY
:
Nazwa i adres: Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie. Tel. 77 418-
23-74
adres strony internetowej:www.ao.kluczbork.pl/przetargi/
Rodzaj zamawiającego: samodzielna jednostka budżetowa gminy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadania zamówienia: Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z 
terenów  gminy  i  powiatu  kluczborskiego  na  potrzeby  projektu  partnerskiego  pt.”Każdy  może  zostać  Omnibusem” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rodzaj zamówienia: usługi
Określenie  przedmiotu  zamówienia:  Przedmiotem  zamówienia  jest  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych  dla  projektu 
pt”Każdy może  zostać  Omnibusem”   współfinansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 
Poprawa  jakości  kształcenia,  Poddziałanie  3.3.4  Modernizacja  treści  i  metod  kształcenia.  Prowadzenie  zajęć 
dydaktycznych przeznaczone jest dla  uczestników projektu ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy i  
powiatu kluczborskiego z podziałem na moduły zajęciowe:
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Część tematyczna  Blok B „Od matematyki do przyrody”

B.  „Od  matematyki  do  przyrody”  -  głównym  celem  zajęć  jest  ukształtowanie  umiejętności  logicznego  myślenia,  
rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka i przyroda odgrywa we współczesnym świecie, formułowania sądów 
opartych na matematycznym rozumieniu oraz wykorzystanie  umiejętności  matematycznych tam,  gdzie  wymaga tego  
codzienne życie.  Podstawowym elementem części zamówienia jest grupa zajęciowa, wg wykazu.

l.p Nazwa szkoły, w której odbywać się 
będą zajęcia

Liczba grup 
zajęciowych

Liczba godzin do zrealizowania w 
jednej grupie zajęciowej w roku 

szkolnym 2011/2012
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Kluczborku
1 50 godzin zegarowych

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Kluczborku

1 50 godzin zegarowych

3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w 
Kluczborku

2 50 godzin zegarowych

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Bogacicy

1 50 godzin zegarowych

6 Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Kujakowicach Dolnych

1 50 godzin zegarowych

7 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 1 50 godzin zegarowych
8 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w 

Kluczborku
1 50 godzin zegarowych

9  Publiczne Gimnazjum Nr 4 w 
Kujakowicach Górnych

2 50 godzin zegarowych

10 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w 
Kluczborku

2 50 godzin zegarowych

RAZEM 12
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Część tematyczna  Blok C „Komputer źródło wiedzy”

C „Komputer źródło wiedzy” - rozwój kompetencji z zakresu ICT stanowi katalizator kompetencji logicznego myślenia  
oraz czytania ze zrozumieniem. Sprawne posługiwanie się komputerem umożliwi uczniom gromadzenie, przetwarzanie i  
poszukiwanie  danych,  odbieranie  i  przesyłanie  wiadomości  oraz świadome wykorzystywanie  internetowych kanałów 
dyskusyjnych. Podstawowym elementem części zamówienia jest grupa zajęciowa, wg wykazu.

l.p Nazwa szkoły, w której odbywać się będą 
zajęcia

Liczba grup 
zajęciowych

Liczba godzin do zrealizowania w 
jednej grupie zajęciowej w roku 

szkolnym 2011/2012
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Kluczborku
1 50 godzin zegarowych

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Kluczborku

1 50 godzin zegarowych

3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w 
Kluczborku

1 50 godzin zegarowych

4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie 1 50 godzin zegarowych
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Biskupicach
1 50 godzin zegarowych

6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie 1 50 godzin zegarowych
7 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie 1 50 godzin zegarowych
8 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 2 50 godzin zegarowych
9 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku 2 50 godzin zegarowych

RAZEM 11
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Część tematyczna Blok D „Młody biznesmen”

D „Młody biznesmen”  -  celem zajęć  jest  kształtowanie  umiejętności  zarządzania  własną karierą  zawodową.  Zajęcia 
realizowane  będą  przy  wykorzystaniu  m.in.  symulacyjnych  gier  internetowych  celem,  której  jest  wykształcenie 
umiejętności  zarządzania,  planowania,  zlecenia  zadań,  analizowania  i  komunikowania.  Celem  zbadania  potencjału 
młodzieży zostaną zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym. Na zajęciach uczestnicy stworzą własne CV oraz list  
motywacyjny i poznają techniki prezentacji oraz negocjacji. .  Podstawowym elementem części zamówienia jest grupa 
zajęciowa, wg wykazu.

l.p Nazwa szkoły, w której odbywać się będą 
zajęcia

Liczba grup 
zajęciowych

Liczba godzin do zrealizowania w 
jednej grupie zajęciowej w roku 

szkolnym 2011/2012
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Kluczborku
1 50 godzin zegarowych

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Kluczborku

1 100 godzin zegarowych

3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Kluczborku

2 50 godzin zegarowych

4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w 
Kluczborku

1 100 godzin zegarowych

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie 1 50 godzin zegarowych
6 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 2 50 godzin zegarowych
7 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w  Kluczborku 1 50 godzin zegarowych
8  Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach 

Górnych
1 50 godzin zegarowych

9 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku 2 50 godzin zegarowych
10 ZSG w Byczycie 5 50 godzin zegarowych

RAZEM 17

Planuje  się  rozpocząć  zajęcia  od  30  października  2011  roku  i  trwać  będą  do  końca  roku  szkolnego  2011/2012.  
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Zamawiający  zapewni  każdemu  trenerowi  materiały  dydaktyczne  w  postaci  książek,  słowników,  programów 
multimedialnych, gier komputerowych i planszowych oraz  innych narzędzi pracy pozwalających w pełni zrealizować  
założenia projektu. Do obowiązków Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu należy:  opracowanie autorskiego 
programu  nauczania  na  zajęcia  pozalekcyjne  zgodnego  z  założeniami  projektu  „Każdy  może  zostać 
Omnibusem” będący integralną częścią zawartej umowy w oparciu o zatwierdzony harmonogram realizacji 
zajęć  przez  Dyrektora  szkoły.;  prawidłowa realizacja  zajęć  zgodnie  z  autorskim programem nauczania  na 
zajęcia pozalekcyjne zatwierdzonym przez Konsultanta ds. administracji zajęć w Kluczborku; sprawowanie 
opieki nad uczestnikami projektu podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych; prowadzenie dokumentacji zajęć 
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych, w których dokumentowana będzie m.in.:  obecność uczestników i realizacja 
przebiegu  zajęć,  monitoring  postępów  w  nauczaniu  dokumentowany  „  kartą  postępów  nauczania”(  wg. 
załączonego wzoru), które będą sporządzane dla każdego uczestnika raz na semestr na podstawie pracy ucznia 
na  zajęciach;  monitoring  obecności  uczestników,  przygotowywanie  raportów  absencji  uczestników; 
przygotowywanie  miesięcznych  raportów  realizacji  godzin  prowadzonych  zajęć;  gromadzenie,  właściwe 
przechowywanie i  zarchiwizowanie dokumentacji  merytorycznej  zajęć;  typowanie  najlepszych uczestników do 
zajęć  wyjazdowych;  organizacja  wycieczek  tematycznych,  będących  kontynuacją  zajęć:  oznakowanie  dokumentacji 
zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  oznaczenia  projektów w ramach  POKL 2007-2013  i  uwagami  Zamawiającego 
(logotypy  Unii  Europejskiej  –  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki) 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 1) Prowadzenie zajęć w bloku B „Od matematyki do 
przyrody”  -  zajęcia  odbywać  się  będą  w 12 grupach (każda  grupa  liczyć  będzie  maksymalnie  15  uczestników),  2) 
Prowadzenie zajęć w bloku C „ Komputer – źródło wiedzy” - zajęcia realizowane będą w 11 grupach  (każda grupa liczyć  
będzie maksymalnie 15 uczestników), 3) Prowadzenie zajęć w bloku D „Młody biznesmen” - zajęcia realizowane będą w  
17 grupach  (każda grupa liczyć będzie maksymalnie. 22 uczestników). Wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 50 godzin 
przypadających na jedną grupę zajęciową ( jednostka lekcyjna 60 min) w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia powinny 
odbywać  się  w co  najmniej   2   dniach  roboczych,  po  ustaleniu  harmonogramu z  dyrektorem szkoły.  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do do obserwacji zajęć, których będzie dokonywała  osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i  
wyznaczona przez przedstawiciela Zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających: nie
Wspólny słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: tak, liczba części :maksymalnie 40
Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie 
Czas trwania zamówienia lub terminu wykonania: Planowany termin od 30  października 2011 roku do końca roku 
szkolnego 2011/2012 – 30.06.2011

INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
ZALICZKI 
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Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają 
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego 
warunku w tym zakresie; ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy .Załącznik nr  2 do SIWZ

Wiedza i doświadczenie
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku: Warunek  uważa  się  za  spełniony,  jeżeli 
Wykonawca wykaże,  iż  w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert  wykonywał 
usługi na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych .Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Załącznik nr 2  
do SIWZ

Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego 
warunku w tym zakresie; ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy .Załącznik nr 2 do SIWZ

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku: Zamawiający  uzna  powyższy warunek  za 
spełniony w stosunku do wykonawców, którzy dysponują/ są nauczycielami z kwalifikacjami  do wykonywania 
usług w zakresie przedstawionych modułów zajęciowych, w szczególności: Wykonawca wykaże, iż posiada 
osoby/uprawnienia  z  wykształceniem  wyższym  z  tytułem magistra  i  uprawnienia  do  nauczania  w  szkole 
przedstawionych modułów zajęciowych, przygotowanie pedagogiczne. Wykonawca wykaże, iż osoby czynnie 
wykonują  pracę  nauczyciela  od  co  najmniej  1  roku  licząc  od  ostatniego  terminu  złożenia  oferty.  Ocena 
spełnienia  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  będzie  dokonana  na  podstawie  oświadczenia  o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy dołączonego do oferty, wykazu osób Załącznik nr  
5 do SIWZ oraz oświadczenia .Załącznik nr 4 do SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego 
warunku w tym zakresie; ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr  2 do SIWZ
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Wykonawca nie może podlegać wykluczenie z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24,  
ust. 1 i 2 ustawy.

INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie ZUS – w przypadku osób fizycznych Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3  

do SIWZ

PROCEDURA

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
4. Czy  przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  ofert,  na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
   Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmian  treści  zawartej  umowy w następujących  okolicznościach:1)  gdy 

nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizacje 
przedmiotu zamówienia, 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach między Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą, 
Pośredniczącą I i II stopnia, mające wpływ na umowę partnerską pomiędzy Liderem projektu a Zamawiającym, 
a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpłynąć na realizację zamówienia, 3)  
gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem wytycznych dotyczących Programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w 
szczególności w zakresie sprawozdawczości, gdy wystąpią obiektywne przeszkody umożliwiające realizację 
zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia. 4) 
zmiana  terminu  umowy -  w  przypadku:  niedotrzymania  pierwotnego  terminu  realizacji  umowy wynika  z 
napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych 
od  nich,  np.  wystąpienia  zjawisk  związanych  z  działaniem  siły  wyższej  (klęska  żywiołowa,  niepokoje 
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"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

społeczne, działania militarne itp.). W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym 
wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 
czas  niezbędny do zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy w sposób należyty,  5)  zmiana  w sposobie 
realizacji  zamówienia  polegająca  na:  zmianie  osób,  realizujących  zamówienia  pod  warunkiem,  że  ich 
uprawnienia,  potencjał  ekonomiczny,  wykonawczy i  doświadczenie  nie  są  gorsze  od  tych,  jakie  posiadają 
podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych. Przy czym zmiana wymienionych 
w wykazie osób może odbyć sie  wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,  6)  zmiana wynagrodzenia: 
zmiana urzędowej stawki podatku  na korzyść Zamawiającego. Zmiana ta nie może wpłynąć na zwiększenie 
bądź zmniejszenie stawki jednostkowej brutto.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.ao.kluczbork.pl/przetargi/

2. Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem:  Administracja 
Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, Dział techniczny pokój nr 11

3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert : 10  października 
2011 roku godzina  10:00,  miejsce:  Administracja  Oświaty w Kluczborku,  ul.  Kościuszki  1,  46-200 
Kluczbork, sekretariat, pokój  nr 1.

4. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
5. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 

Zamówienie w ramach projektu pt” Każdy może zostać Omnibusem” współfinansowanego ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Program  operacyjny  Kapitał 
Ludzki,  Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie  
3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

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: tak
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