ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Kutnie
ul. Oporowska 7
99-300 Kutno
e-mail: zs1_kds@interia.pl

Kutno, 30.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/KDS/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty
edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16
skierowanego do uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie prowadzonego
przez Powiat Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności, Działania XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Szkół nr 1 w Kutnie zaprasza do
przedstawienia oferty na przeprowadzenie wsparcia z zakresu: Zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego.

I.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury Rozeznania rynku określonej w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i
atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” w formie usługi
obejmującej:
Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego – 5 grup * 5h na miesiąc * 18 miesięcy,
razem 450h w okresie realizacji projektu
Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części:
Część I: Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego – 2 grupy * 5h na miesiąc * 18 miesięcy,
razem 180 godzin
Część II: Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego – 3 grupy * 5h na miesiąc * 18 miesięcy,
razem 270 godzin
Założenia do wsparcia z zakresu zajęć wyrównawczych z j. angielskiego ( dla obu części zamówienia) są
następujące:
▪ Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego będą świadczone w dni robocze oraz w weekendy w
godzinach 7:00 - 20:00
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▪
•

•
•

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego nie będą prowadzone w dni ustawowo wolne od zajęć
dydaktycznych
Na początku zajęć nauczyciel/ka prowadzący/a przekaże uczniom/uczennicom podstawowe
informacje dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Zajęcia mają być prowadzone z uwzględnieniem programu realizowanego przez nauczycieli ZS1/
po konsultacjach z nauczycielami j. angielskiego prowadzącymi zajęcia z ZS1 w Kutnie
Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 min

W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:
1. Przygotowanie programu zajęć
2. Opracowanie merytoryczne materiałów do prowadzenia zajęć
3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego mających na celu wyrównania dysproporcji
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu, według ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu.
4. Prowadzenie wsparcia zgodnie z harmonogramem i programem zajęć
5. Dokumentowanie przeprowadzenia każdego zajęcia z uczniami poprzez wpisy do dziennika zajęć
i listy obecności.
6. Opracowanie formularza bilansu kompetencji (testu wiedzy) i przeprowadzenie oceny poziomu
kompetencji wśród uczestników. Ocena przeprowadzana jest w celu określenia przyrostu wiedzy
i nabycia kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem – wypełniana jest na początku i
na koniec zajęć (test przed i test po). Nabycie kompetencji przez uczestnika oznacza ich przyrost
określony na podstawie porównania wyników pomiędzy początkowy a końcowy formularz bilansu
kompetencji.
7. Nadzór nad wypełnianiem przez uczniów na zajęciach wszelkich ankiet związanych z ewaluacją
projektu.
8. Gromadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanego zadania.
9. Współpraca personelem projektu i dyrekcją szkoły.
10. Opiekę nad uczniami w czasie prowadzonych zajęć.
11. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi.
III.

IV.

KOD CPV
Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
CPV 80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego.
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Czas trwania zamówienia i termin realizacji:
I część zamówienia: w okresie kwiecień 2017- październik 2018 - razem 180 godzin zajęć
wyrównawczych.
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II część zamówienia: w okresie kwiecień 2017- październik 2018 - razem 270 godzin zajęć
wyrównawczych.
Harmonogram realizacji zajęć wyrównawczych z j. angielskiego:

Termin
od

do

01-04-2017
30-06-2017
01-09-2017
31-12-2017
01-01-2018
31-03-2018
01-04-2018
30-06-2018
01-09-2018
31-10-2018
RAZEM

Część I
zamówienia –
2 grupy
60
40
30
30
20
180

Część II
zamówienia –
3 grupy
90
60
45
45
30
270

Harmonogram realizacji spotkań może ulegać zmianom, pod warunkiem zgody Koordynatora
Projektu, Dyrekcji Szkoły.
VI.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno
Zamawiający zapewnia wyposażenie sali przeznaczonej na zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w
niezbędny sprzęt tj. tablica szkolna, tablica flipczartowa, materiały dla uczestników (wydruk materiału
merytorycznego przygotowanego przez doradcę zawodowego).
VII.
OFERUJEMY:
Rodzaj umowy – umowa zlecenie
VIII.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy spełniający łącznie warunki
określone poniżej:
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem i
doświadczeniem niezbędnym do wykonywania zadań określonych w „Opisie przedmiotu
zamówienia” oraz spełnią poniższe warunki:
- Wykonawca winien wykazać, iż posiada, lub dysponuje co najmniej 1 osobą spełniającą
kryteria: wykształcenie wyższe kierunkowe.
Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i
innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie - weryfikacja będzie dokonywana przez
Zamawiającego na podstawie przedkładanej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
B. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty załączy
wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
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C. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i terminowości pracy prowadzących
zajęcia.
D. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również przez osoby fizyczne.
E. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
F. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w
pkt. VII
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi
wytycznymi).
G. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości
zamówienia (w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w
zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr
157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny,
Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie
złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
H. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu
środki ochrony prawnej.
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IX.

OCENA OFERTY - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryterium Cena
Cena (brutto) w zł za jedną godzinę lekcyjną zajęć - 80 %
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do wykonania
całości przedmiotu zamówienia. Całkowita cena ofertowa musi zawierać wszelkie podatki, cła i inne
należności.
- Maksymalna ilość punktów dx`o uzyskania wynosi 80,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
Cn
PC 
 80
Cb
gdzie:
- Pc- liczba punktów w kryterium Cena – 80,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium jakościowe
Doświadczenie dotyczące liczby przepracowanych lat prowadząc zajęcia dydaktyczne - 20%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 20,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:

Lp.
1
2
3

Doświadczenie wykonawcy
0 – 1 roku
Od 1 roku do 3 lat
Powyżej 3 lat

Przyznana ilość
punktów
0
10
20

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt za spełnienie kryterium 2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentów
potwierdzających spełnienie kryterium.
X.

•
•
•
•

INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY CELEM
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTWOYWM
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Druk życiorysu zawodowego – załącznik nr 2
Druk oświadczenia – załącznik nr 3
Wykaz osób – załącznik nr 4
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Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.
XI.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy złożyć w formie pisemnej na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 6 kwietnia 2017 r. do
godziny 14:00 osobiście bądź listownie ( liczy się data wpływu ): do biura projektu mieszczącego się w
Zespole Szkół nr 1 w Kutnie (99-300 Kutno, ul. Oporowska 7 ) bądź mailem (skan) na adres:
zs1_kds@interia.pl
XII.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Anna Grabowska - Koordynator Projektu, tel.
509-072-597 w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00, email: zs1_kds@interia.pl
XIII.
DODATKOWE WYMAGANIA:
Wykonawca po ewentualnym złożeniu zamówienia zobowiąże się do udostępnienia dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Instytucjom Kontrolnym, w tym Instytucji
Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
XIV.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do
momentu wyboru ofert.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
7. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
8. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać
będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
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13. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia
została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą.
14. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o
nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści
zapytania ofertowego.
15. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 04.04.2017
roku, do godz. 15.00
Załączniki:

1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Druk życiorysu zawodowego – załącznik nr 2
Druk oświadczenia – załącznik nr 3
Wykaz osób – załącznik nr 4

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Kutnie
dr Janusz Pawlak
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