
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zsz1.edu.pl

Biała Podlaska: Pełnienie funkcji kierownika oraz asystenta szkolnego w

projekcie: Zdobądź doświadczenie zawodowe

Numer ogłoszenia: 241662 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej , ul. Marszałka Józefa

Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3436606, faks 83 3436606.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz1.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji kierownika oraz asystenta szkolnego

w projekcie: Zdobądź doświadczenie zawodowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia pełnienie

funkcji kierownika/czki oraz asystenta/tki w projekcie: Zdobądź doświadczenie zawodowe, współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i

jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Wymiar świadczenia usługi ustala się na średnio: - w części 1: na 120 godzin

miesięcznie, łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach projektu to 1680 godzin, - w części 2: na 80 godzin

miesięcznie, łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach projektu to 1120 godzin. 3. Warunki realizacji

zamówienia zawarte zostały równieŜ W SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ-

załącznik 7..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
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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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe i udokumentuje - w przypadku części

1: wykonania z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi

obejmującej swym zakresem pełnienie funkcji koordynatora/kierownika projektu o wartości min. 1 000

000 - przez ciągły okres co najmniej 24 miesięcy; - w przypadku części 2: wykonania z naleŜytą

starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej swym

zakresem pełnienie funkcji asystenta koordynatora/ asystenta kierownika projektu o wartości min. 1 000

000 - przez ciągły okres co najmniej 24 miesięcy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami

posiadającymi: - w przypadku części 1: a) wykształcenie wyŜsze magisterskie, b) znajomość tematyki

szkolnictwa zawodowego - min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela w ponadgimnazjalnej

szkole zawodowej, c) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, d) znajomość

problematyki szkolnictwa zawodowego, e) pełna dyspozycyjność w trakcie trwania projektu, f)

znajomość obsługi komputera -MS OFFICE, WORD, Excel oraz aplikacji Generatora Wniosków

Aplikacyjnych POKL i Generatora Wniosków Płatniczych POKL, Formularz PEFS, g) posiadanie pełnej

zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. - w przypadku części 2:

a) wykształcenie wyŜsze magisterskie, b) znajomość tematyki szkolnictwa zawodowego - min. 5 letnie

doświadczenie na stanowisku nauczyciela w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej, c) znajomość

procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu

Społecznego, d) pełna dyspozycyjność w trakcie trwania projektu, e) znajomość obsługi komputera -MS

OFFICE, WORD, Excel oraz aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych POKL i Generatora
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Wniosków Płatniczych POKL, Formularz PEFS, f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

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 naleŜy przedłoŜyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

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

takŜe 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, naleŜy

przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 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

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) KaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złoŜenia oświadczeń i dokumentów

wymienionych w 9.2.1), 9.2.2) i 9.3 w imieniu swojej firmy. 2) Pozostałe dokumenty, o których mowa w dziale 9

SIWZ są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Poza

dokumentami wymienionymi w ust. 9.2.1) i 9.2.2) oraz 9.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia winni załączyć do oferty oryginał lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem

przez notariusza celem ustalenia: - Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy

wykonawców, - Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z

nazwy z określeniem adresu siedziby). 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres

umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złoŜone przez osoby

uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie

z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza 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

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) gdy nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu

zmówienia, 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach

pomiędzy Zamawiającym a inną niŜ Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami Zarządzającą,

Pośredniczącą I i II stopnia, a takŜe innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpłynąć na

realizację zamówienia, 3) gdy konieczność wprowadzenia 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, 4) gdy wystąpią obiektywne

przeszkody umoŜliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego

harmonogramu realizacji zamówienia, 5) zmiany Załącznika do umowy w zakresie obowiązków Zleceniobiorcy, 6)

zmiany osób wykazanych w załączniku 7, którymi dysponuje Wykonawca przy wykonaniu Zamówienia z powodu

trwałych przeszkód takich jak: śmierć, choroba, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezaleŜnych od

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemoŜliwością pełnienia funkcji przez daną osobę,

wynikających z okoliczności, których mimo zachowania naleŜytej staranności nie moŜna było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji,

jak teŜ powołanie nowych, będzie moŜliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, co oznacza, Ŝe kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same

albo wyŜsze od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.zsz1.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska

- sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013

godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, ul.

Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska - sekretariat szkoły.

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 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.
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Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji kierownia/czki projektu: Zdobądź doświadczenie zawodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe warunki realizacji

zamówienia - część 1 zawarte zostały równieŜ w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część

SIWZ- załącznik 7. Wymiar świadczenia usługi ustala się na średnio:120 godzin miesięcznie, łączna liczba

godzin do zrealizowania w ramach projektu to 1680 godzin..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji asystenta/tki szkolnego projektu: Zdobądź doświadczenie zawodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe warunki realizacji

zamówienia - część 2 zawarte zostały równieŜ w SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część

SIWZ- załącznik 7. Wymiar świadczenia usługi ustala się na średnio:80 godzin miesięcznie, łączna liczba

godzin do zrealizowania w ramach projektu to 1120 godzin..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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