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Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
w w w .b i p .l e szn o .p l

Leszno: Uslugi edukacyjne obejmujace przeprowadzenie zajec w
ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i w chowania
uczniów klas I-III szkól podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy
start, wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu
Spolecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkolach dla których
organem prowadzacym jest Miasto Leszno (SP2-Gimnastyka
korekcyjna dla dzieci z wadami postawy).
Numer ogloszenia: 204037 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyc zy : zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Uslugi edukacyjne obejmujace

przeprowadzenie zajec w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkól podstawowych pt.: Zapewnijmy dzieciom lepszy start, wspólfinansowanego ze srodków
Europejskiego Funduszu Spolecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkolach dla których organem
prowadzacym jest Miasto Leszno (SP2-Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: uslugi.
II.1.3) Okres lenie pr zedm iotu oraz w ielko sci lub zakr esu zam ów ienia: Przedmiotem zamówienia sa

uslugi w zakresie przeprowadzenia zajec (w SP2) dla uczniów klas I - III szkól podstawowych,
prowadzonych przez Miasto Leszno, w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I - III szkól podstawowych, wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego - Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Poddzialanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud ionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=204037&rok=20...

2012-09 -24

Page 2 of 5

róznic w jakosci uslug edukacyjnych. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego slownika
zamówien CPV: 80000000- 4 (uslugi edukacyjne i szkoleniowe), 80100000 - 5 (uslugi szkolnictwa
podstawowego). Szkola Podstawowa nr 2 Przewidziano do realizacji 1 rodzaj zajec Zad. 5 Gimnastyka
korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- w wymiarze 30 godz. na grupe w roku szkolnym 2012/2013- dla 2
grup (kazda liczaca po 10 dzieci)..
II.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien uzupelniajacych: nie.
II.1.5) Ws pólny Slow nik Zamówien (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.
II.1.6) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty czesc iowej: nie.
II.1.7) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty wariantow ej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 21.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na tem at wadium : Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy pr zewiduje s ie udzielenie zalic zek na poc zet wykonania zam ówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WA RUNKÓW
III.3.4) Os oby zdolne do wy konania zam ówienia
Opis s pos obu dokony wania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze ze, dysponuje minimum
jedna osoba posiadajaca wyksztalcenie kierunkowe dla rodzaju zajec zamówienia, zgodnie z
kwalifikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.02.2012
roku (Dz. U. z 2012r., poz. 174), w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz okreslenia szkól i wypadków, w których mozna zatrudnic nauczycieli
niemajacych wyzszego wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycieli.
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTA CH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIA LU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wyk azania s pelniania przez wykonaw ce war unków, o który ch mowa w art. 22
us t. 1 ustaw y, opróc z os wiadc zenia o spelnieniu warunków udzialu w post epowaniu, nalezy
przedlozy c:
l

wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w szczególnosci
odpowiedzialnych

za swiadczenie

uslug,

kontrole

jakosci

lub

kierowanie
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
l

oswiadczenie, ze osoby, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 us taw y,
nalezy pr zedlozyc :
l

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

l

aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokum enty podmiotów zagranicznych
Jezeli wykonawc a m a siedzibe lub m iejsce zam ieszkania poza tery torium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
III.4.3.1) dokum ent wy stawiony w kraju, w którym m a siedzibe lub miejsce zam ieszk ania
potwierdzajacy, ze:
l

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dok umenty niewy mienione w pkt III.4) albo w pkt I I.5)

5) Inne dokumenty: a) oswiadczenie o realizacji zamówienia silami wlasnymi albo wspólnie z innymi
podmiotami w formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w
formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców wówczas do oferty nalezy dolaczyc dokumenty, o
których mowa w rozdz. 10 ust. 2 i 3 odpowiednio do zlozonego oswiadczenia (zalacznik nr 7 do SIWZ). b)
jezeli Wykonawca bedzie polegac na potencjale innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacych go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiazany jest do udowodnienia iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia poprzez zlozenie pisemnego zobowiazania
podmiotów udostepniajacych swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.7) Czy ogranic za sie m ozliwosc ubiegania sie o zamówienie public zne tylko dla wykonawców, u
k tórych ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepelnospraw ne: nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Try b udzielenia zam ówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tres ci oferty, na
podstawie k tórej dokonano wyboru wykonawcy : tak
Dopuszczalne zmiany postanowien um owy oraz okreslenie warunków zmian

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przeslanek: a. z
powodu dzialan osób trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, które to dzialania nie sa konsekwencja
winy którejkolwiek ze stron; b. wprowadzenie lub zmian podwykonawcy; c. przeksztalcenie którejkolwiek
ze stron umowy; d. dostosowanie umowy do zmian powszec nie obowiazujacych przepisów prawa
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT,
nie wplywa na wysokosc wynagrodzenia - koszty zwiazane ze wzrostem stawki obciazaja sprzedawce), e.
zajda inne okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w dniu zawarcia umowy;
IV.4) INFORMACJ E ADMINISTRACYJ NE
IV.4.1) Adres s trony internetowej, na któr ej jes t dost epna specy fikacja istotnych warunków
zam ówienia: www.bip.leszno.pl
Specy fikacje istotnych warunków zam ówienia m ozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta Leszna

Wydzial Edukacji ul. Przemyslowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 8).
IV.4.4) Term in skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w pos tepow aniu lub ofert: 02.10.2012

godzina 09:00, miejsce: Urzad Miasta Leszna Wydzial Edukacji ul. Przemyslowa 10, 64 - 100 Leszno
(pokój nr 8).
IV.4.5) Term in zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
IV.4.16) Inform acje dodatkowe, w tym dotyc zace finansowania pr ojektu/programu ze srodków Unii
Europejs kiej: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni

as I-III szkól podstawowych pt.:

Zapewnijmy dzieciom lepszy start nr POKL.09.01.02-30-009/11 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty,
Poddzialanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji
oraz zmniejszanie róznic w jakosci uslug edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=204037&rok=20...

2012-09 -24

Page 5 of 5
nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Eur opejskiej oraz niepodlegajacy ch zwrotowi
s rodków z pomocy udzielonej przez pans twa czlonkows kie Europejskiego Por ozum ienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które m ialy byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesc i zamówienia: tak
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