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Dokument dotyczy projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę  materiałów dydaktycznych oraz usługi szkoleniowe, 
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz.U z 2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.) 
 

na wykonanie zadania :   
Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno–Przedszkolnym  im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach pro-
jektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działa-
nie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce. 
 
 

Zatwierdził  
Wójt Gminy Skoroszyce 

 
 

 
 

Skoroszyce, 29.12.2020 r. 
 

 

 

 



- 1 - 

 
RPOP.09.01.01-16-0004/19 – „Akademia Efektywnej Nauki –  

wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 
 P RO JEKT  WSP ÓŁF I NA NSOWAN Y P RZ EZ  U NIĘ  EU ROP E JSKĄ  W RA MACH E UROPE JSK IE GO FU ND USZU SP OŁEC ZNEG O       

 Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

NIP 7532406077; Regon 531412941 
Tel. +48 77 431 80 82, Fax +48 77 431 89 69 

email: ug@skoroszyce.pl 
www:  http://skoroszyce.pl/ 

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 
NIP 7531063942; Regon 0011682291 
Tel: 77 431-80-96 
email: gzeasip@skoroszyce.pl 
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/ 

 

 

 

Informacje ogólne 

 

1 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części „ustawą PZP”.  

2 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U.  Z 2019 r. poz.1145,1495 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej.  

3 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub elektronicznie na adres e-mail gzea-
sip@skoroszyce.pl 
Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.  

4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy 
Pzp.)  

5 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje 
się rozliczeń w walutach obcych.  

6 Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w 
art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 

7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).  
8 Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy.  
9 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawia-

jącego.   
10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 
11 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości 

prawnej.  
12 Wykonawca składając ofertę na wzorach załączonych do SIWZ powinien usunąć z jego treści słowo „wzór” . Wy-

konawca jest zobowiązany do przygotowania merytorycznej treści oferty w sposób odpowiadający wymaga-
niom Zamawiającego wskazanym w SIWZ. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty załącznik nr 1  
2. Wzór umowy załącznik nr 2 
3. Oświadczenie RODO załącznik nr 3 
4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 4  
5. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 5 
6. Wykaz usług i dostaw załącznik nr 6 
7. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym  internetową aplikacją treningową załącznik nr 7  
8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 8 
9. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji  wykonawcy niezbędnych zasobów załącznik nr 9 
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Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno–Przedszkolnym  im. ks. 
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jewództwa Opolskiego na lata 2014-2020.   

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, składa się z zasadniczej części opisowej oraz ze wszystkich tworzących ja 
załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczącymi realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postę-
powania przetargowego.  Ogłoszenie nr 774002-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 
29.12.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na stronie internetowej Gminy Skoroszyce  
www.skoroszyce.pl , www.bip.skoroszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminy Skoroszyce przy ul. Powstańców Śląskich 17.  
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Gmina Skoroszyce  
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce 
tel. (77) 431 80 83 
NIP: 753-24-06-077, REGON: 531412941 
Adres internetowy: http://www.skoroszyce.pl 
e-mail: ug@skoroszyce.pl 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZEASiP-AEN.2600.3/JD/20 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ), 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwa-
nej dalej ustawą Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

A)  dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sidzinie w 
ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 

Programy dla poszczególnych klas:  

Programy projektowych zajęć pozalekcyjnych dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów klas 1 – 8 szkoły podsta-
wowej (wymagany jest odrębny program dla każdego poziomu klasowego czyli 8 programów) przewidujące realizację metodami 
aktywizującymi (metoda projektów edukacyjnych, quiz’ów, eksperymentów itp.). Każdy program musi być rozpisany na 26 jednost-
ki tematyczne zblokowane po 2 godziny lekcyjne i mieć na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-
technicznych i informatycznych oraz umiejętności uczenia się (m.in. szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania 
itp.). Realizacja programów dla uczniów musi być wspomagana e-learnigiem i wykorzystywać dedykowaną do ich dla nich obudowę 
techno-dydaktyczną (minimum podręczniki dla uczniów i scenariusze zajęć dla nauczycieli, zestawy materiałów i pomocy dydak-
tycznych do przeprowadzania tematycznych eksperymentów edukacyjnych, edukacyjne gry planszowe do nauki realizowanej in-
dywidualnie i w grupie. Platforma e-learningową wspomagająca nauczanie musi być dostępna zarówno na komputery z systemem 
operacyjnym Windows jak i na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android). 

Treść  autorskich programów powinna obejmować  minimum następujące zakresy tematyczne, z których zostaną utworzone grupy dostoso-
wane do wieku uczniów/uczennic: 

a. Myślenie matematyczno-logiczne – poprzez łamigłówki i zadania matematyczne, zastosowanie grywalizacji i zadań zmierzających do 
pobudzania wyobraźni przestrzennej. 

b. Rozwijanie ciekawości świata nauki poprzez eksperymenty, wprowadzające ucznia w świat chemii, fizyki i przyrody. 
c.  Pewność siebie i umiejętności pracy zespołowej, przy wykorzystaniu gry, dramy i zabawy. 
d. Umiejętność uczenia się  - przez wypracowanie postawy „lubię czytać” uczniowie poznają techniki pamięciowe, które pozwolą na 

lepsze zapamiętanie materiału z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych czy TIK 
e. Umiejętność wykorzystywania TIK i epomocy dydaktycznych do nauki, dzięki zastosowaniu elearningu uczniowie będą rozwijać 

kompetencje TIK. 
Organizacja grup: -  
rok szkolny 2020/2021                                                                                                  rok szkolny 2021/2022                                                                                            
Kl. I SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                       Kl. I SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h  
Kl. II SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                      Kl. II SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. III SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                    Kl. III SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. IV SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                     Kl. IV SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. V SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                      Kl. V SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. VI SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                     Kl. VI SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. VII SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                    Kl. VII SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 
Kl. VIII SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h                                                                   Kl. VIII SP – 2h/1 tydz. 26 tyg x 2=104h 



- 1 - 

 
RPOP.09.01.01-16-0004/19 – „Akademia Efektywnej Nauki –  

wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 
 P RO JEKT  WSP ÓŁF I NA NSOWAN Y P RZ EZ  U NIĘ  EU ROP E JSKĄ  W RA MACH E UROPE JSK IE GO FU ND USZU SP OŁEC ZNEG O       

 Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

NIP 7532406077; Regon 531412941 
Tel. +48 77 431 80 82, Fax +48 77 431 89 69 

email: ug@skoroszyce.pl 
www:  http://skoroszyce.pl/ 

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 
NIP 7531063942; Regon 0011682291 
Tel: 77 431-80-96 
email: gzeasip@skoroszyce.pl 
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/ 

 

 

 

Każdy program autorski musi obejmować niezbędną do jego realizacji obudowę techno-dydaktyczną – jej dostawa wymagana jest od 
Wykonawcy: 

a. Autorskie podręczniki dla uczniów (po dwa w komplecie) oraz dla nauczycieli, prowadzących zajęcia, zgodnie z programami poda-
nymi w pkt 3A, łącznie 230 kompletów. 

b.  230 Licencji dostępowych do internetowej aplikacji treningowej dla każdego ucznia i nauczyciela z materiałami na daną lekcję w 
formie: piosenek, czytanek i gier, a także treningu kluczowych umiejętności: biegłe czytanie, techniki pamięciowe czy też ćwiczenia 
matematyczne i filmy do samodzielnego ćwiczenia w domu (w przypadku n-la dochodzi jeszcze nowa funkcjonalność - monitorowa-
nie postępów uczniów). Internetowa aplikacja treningowa (platforma e-learningowa) musi być dostępna zarówno na komputery z 
systemem operacyjnym Windows jaki na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android.   

c. 16 zestawów, (po jednym dla każdej grupy) scenariuszy zajęć dla nauczycieli prowadzących projektowe zajęcia wg programów wy-
mienionych w pkt. 3A   

d. 16 zestawów do eksperymentów matematyczno – przyrodniczych (po jednym dla każdej grupy). 
e. 6 zestawów edukacyjnych gier planszowych do nauki tabliczki mnożenia, wzorów matematycznych, ortograficznych, dat historycz-

nych itp.  
f. 4 zestawy flashcards dla 4 grup (klasy pierwsza i druga). 

 

B) usługi szkoleniowe 

B.1 - opracowanie programu 40-godz. warsztatów przygotowujących uczestników do prowadzenia projektowych zajęć pozalekcyjnych, 
wspomaganych e-learningiem, zgodnych z programami efektywnej nauki: 
Programy projektowych zajęć pozalekcyjnych dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej 
(wymagany jest odrębny program dla każdego poziomu klasowego czyli 8 programów) przewidujące realizację metodami aktywizującymi 
(metoda projektów edukacyjnych, quiz’ów, eksperymentów itp.). Każdy program musi być rozpisany na 26 jednostki tematyczne zblokowane 
po 2 godziny lekcyjne i mieć na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz 
umiejętności uczenia się (m.in. szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania itp.). Realizacja programów dla uczniów musi być 
wspomagana e-learningiem i wykorzystywać dedykowaną dla nich obudowę techno-dydaktyczną (minimum podręczniki dla uczniów i scena-
riusze zajęć dla nauczycieli, zestawy materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania tematycznych eksperymentów edukacyjnych, 
edukacyjne gry planszowe do nauki realizowanej indywidualnie i w grupie. Platforma e-learningową wspomagająca nauczanie musi być do-
stępna zarówno na komputery z systemem operacyjnym Windows jak i na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android). 

Program warsztatów powinien zakładać co najmniej 75% (30 godz.) zajęć praktycznych – przeprowadzanie z uczniami eksperymentów z 
wykorzystaniem zakupionych w tym celu podręczników, pomocy i materiałów dydaktycznych wymienionych w części A, a-f oraz musi 
uwzględniać jednolite kryteria w ramach następujących etapów:  

a. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem,  
b. ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projekto-

wych,  
c. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 

danej osobie,  
d. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II 

efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
Program musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, dlatego może ulec modyfikacjom zaproponowanym przez Zamawiającego). 

 

 B.2 - przeprowadzenie stacjonarnego (na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w 
Sidzinie, ul. Radziechowska 38, 48-320 Skoroszyce) stacjonarnego 40-godz. weekendowego szkolenia wstępnego (w dwóch turach – każda po 
3 dni: piątek 6h + sobota 8 h + niedziela 6h) dla 15 nauczycieli w zakresie programów efektywnej nauki dla uczniów – każdy w łącznym wy-
miarze 52 godz., przy czym co najmniej 26 godz. w każdym programie to eksperymenty z wykorzystaniem dedykowanych zestawów: 
Programy projektowych zajęć pozalekcyjnych dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej 
(wymagany jest odrębny program dla każdego poziomu klasowego czyli 8 programów) przewidujące realizację metodami aktywizującymi 
(metoda projektów edukacyjnych, quiz’ów, eksperymentów itp.). Każdy program musi być rozpisany na 26 jednostki tematyczne zblokowane 
po 2 godziny lekcyjne i mieć na celu rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz 
umiejętności uczenia się (m.in. szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania itp.). Realizacja programów dla uczniów musi być 
wspomagana e-learningiem i wykorzystywać dedykowaną dla nich obudowę techno-dydaktyczną (minimum podręczniki dla uczniów i scena-
riusze zajęć dla nauczycieli, zestawy materiałów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania tematycznych eksperymentów edukacyjnych, 
edukacyjne gry planszowe do nauki realizowanej indywidualnie i w grupie. Platforma e-learningową wspomagająca nauczanie musi być do-
stępna zarówno na komputery z systemem operacyjnym Windows jak i na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android). 
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 B.3 - wsparcie nauczycieli, realizujących programy w średnim wymiarze 15 h/m-c przez 20 miesięcy nauki szkolnej (razem 300 h) w zakresie 
w/w. programów w formie e-learningu i video-konsultacji. 
 
W ramach usługi  wymagane jest opracowanie dokumentacji administracyjnej warsztatów, sporządzenie sprawozdania z warsztatów wraz 
z ich ewaluacją (pojedynczą i zbiorczą) oraz przygotowanie i wydanie uczestnikom zaświadczeń/świadectw/certyfikatów uprawniających 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych według wzorów dostarczonych przez Zamawiającego.  

3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  

a. 39162000-5 - pomoce naukowe, 
b. 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny, 
c. 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
d. 80420000-4 - usługi e-learningowe. 

 

3.3. Wymagania: 

a. Szczegóły logistyki oraz terminy szkoleń i dostaw zostaną ustalone z dyrektorem projektu i dyrektorem  Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego - Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce. 

b. Końcowy odbiór nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wy-
konawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół ich odbioru przez Zamawiającego, przygotowany w 
dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 

c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert obejmujących tylko jedną część – zgodnie z ich wyodrębnieniem przedsta-
wionym w Części II. - Formularzu Oferty, pkt. 1- kalkulacja). 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli poprzez udział, na koszt Wykonawcy swojego przedstawiciela, w każdej turze szkole-
nia. 

 

3.4. Warunek równoważności 

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i syste-
mów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisy-
wanym.  

W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach użyto znaków towarowych, oznacza to, że są podane przykładowo  i określają minimalne oczeki-
wane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiąza-
ny wykazać na etapie złożenia oferty, że zastosowane przez niego urządzenia, pomoce dydaktyczne i materiały spełniają wymagania określo-
ne przez Zamawiającego, tj: 

a. kompleksowość rozwiązania przy zachowaniu w/w. wymiaru godzinowego warsztatów dla nauczycieli i każdego z programów efek-
tywnej nauki dal uczniów; 

b. dostosowanie programów efektywnej nauki do wieku uczniów i ich możliwości percepcyjnych; 
c. spójność materiałów dydaktycznych w zakresie treści nauczania realizowanych na projektowych zajęciach pozalekcyjnych i dedy-

kowanej platformie e-learningowej wspomagającej nauczanie; 
d. spójność proponowanych do realizacji w trakcie projektowych zajęć pozalekcyjnych treści nauczania z zestawami podręczników, 

pomocy i materiałów dydaktycznych przewidzianych do zakupu w ramach doposażenia szkoły; 
e. program warsztatów dla nauczycieli musi zakładać rozwój ich kompetencji w zakresie wdrożenia nowoczesnych metod aktywizują-

cych, metodykę pracy z uczniem, sesje coachingowe, w których nauczyciel przestaje być dla uczniów „źródłem” wiedzy a staje się ich 
pomocnikiem w „odkrywaniu” wiedzy – staje się ekspertem, diagnostą i trenerem;  

f. programy projektowych zajęć pozalekcyjnych efektywnej nauki muszą oferować uczniom możliwość nauki poprzez zabawę, gry, qu-
izy itp. z wykorzystaniem internetu a przy tym rozwijać kompetencje kluczowe: matematyczne i podstawowe kompetencje nauko-
wo-techniczne, informatyczne zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej oraz umiejętność uczenia się. 

g. internetowa aplikacja treningowa (platforma e-learningowa) musi być dostępna zarówno na komputery z systemem operacyjnym 
Windows jaki na smartphone’y funkcjonujące na systemie IOS i Android; 

h. komplet na jeden rok nauki dla każdego ucznia i nauczyciela na rok szkolny (obejmuje segregator, kostki do gry, wskaźniki, karty 
bohatera, 2 zeszyty ćwiczeń - po jednym na semestr z ćwiczeniami rozwijającymi kompetencje matematyczne, przyrod., techniczne 
oraz elementy treningu czytania; 

i. licencja dostępowa do internetowej aplikacji treningowej dla każdego ucznia i nauczyciela z materiałami na daną lekcję w formie: 
piosenek, czytanek i gier, a także treningu kluczowych umiejętności: biegłe czytanie, techniki pamięciowe czy też ćwiczenia matema-
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tyczne i filmy do samodzielnego ćwiczenia w domu (w przypadku n-la dochodzi jeszcze nowa funkcjonalność - monitorowanie po-
stępów uczniów); 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

a.  Zadanie  z części A  w pkt 3.1 do 22.01.2021 r. 
b.  Zadanie  z części B.1.  w pkt 3.1 do 22.01.2021 r. 
c.  Zadanie  z części B.2. w pkt 3.1  do 14.02.2021 r. 
d.  Zadanie z części B.3.  w pkt. 3.1 do 30.06.2022 r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia na podstawie  art. 22 ust.1 Pzp. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.), 
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienie. 

 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1B ustawy Pzp, dotyczą-
ce: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wyko-
nywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru;  
 

b. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na 
kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł. i przedstawią opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpie-
czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
200 tys. PLN; 

 
c. posiadają zdolność techniczną lub zawodową nabytą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych również wykonuje na-
leżycie, co najmniej; 
-  trzy usługi szkoleniowe przeprowadzone dla nauczycieli o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł.  
– trzy dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych o łącznej wartości co najmniej 150 000 zł.  

 
d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  - internetową aplikacją treningową, zgodną z programami wskazanymi w pkt 3 

ppkt A.  
 

          5.2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej  

                     Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. 

          5.2.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych   

                    sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub  

                    zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru  

                     prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

         5.2.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić  zamawiającemu, że realizując zamó-
wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmio-
tów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jedno-
znacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 
będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności 
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wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia 
jako podwykonawcy. 

 

5.2.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa 
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wyko-nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego pod-miotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp  

5.2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrea-lizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.3. Zamawiający dokonuje oceny ofert w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 aa tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udzia-
łu w postępowaniu. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

6.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia wraz z ofertą następujących 
oświadczeń i dokumentów;  

a. projekt szczegółowego programu szkoleń  
b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  
c. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
d. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych za-

sobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).  
e. Oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO zał. Nr 3. 
f. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) –  

 
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub 
podpisania oferty i zawarcia umowy.- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

6.2 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany 
będzie do złożenia na wezwanie Zamawiającego aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów: 

a. Oświadczenia RODO wszystkich osób zaangażowanych w realizację zlecenia – według wzoru stanowiącego zał. Nr 3. 
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. 
c. Wykaz usług i dostaw wykonanych z uwzględnieniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów,  na  rzecz  których owe 

usługi i dostawy zostały  wykonane ,z załączonymi dowodami określającymi, czy te usługi i dostawy zostały  wykonane lub  są  wy-
konywane należycie,  przy  czym  dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-
miot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonane,  a  w  przypadku  świadczeń okresowych  lub  ciągłych –są  wykonywane; a  jeżeli  z  
uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wyko-
nawcy (jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn braku możliwości uzyskania poświadczenia); 
w przypadku świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych, referencje  bądź  inne dokumenty potwierdzające należy-
te wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
Uwaga: w przypadku gdy przedmiotem wykazanej usługi lub dostawy nie był wyłącznie zakres wymagany przez Zamawiającego, na-
leży go wyodrębnić, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych niezakończonych –należy wykazać realizację usługi, dostawy 
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w  przypadku  usług, dostaw  wykonanych  (zakończonych),  Wykonawcy  mają  obo-
wiązek przedstawić dokument wystawiony po zakończeniu realizacji usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością 
wykonania usługi, dostawy  o której mowa powyżej, poprzez załączenie do oferty referencji dotyczących niezakończonych usług, do-
staw w  przypadku  gdy  Wykonawca  przedstawi  dokumenty  zawierające  kwoty  wyrażone w walutach innych niż złoty polski, 
Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego  kursu  Narodowego  Banku  Polskiego  na  dzień  zakończenia  realizacji 
zamówienia,  potwierdzającego  posiadanie  przez  wykonawcę  wymaganego  przez zamawiającego doświadczenia; 

 
d. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem po-

datków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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e. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po-
twierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decy-
zji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
f. Opłaconą polisę (wraz z dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubez-

pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 200 tys. PLN. 
 

g. Oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu internetowej aplikacji treningowej, zgodną z programami wskazanymi w pkt 3 ppkt A  
(załącznik nr 7) 

 
h. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzają-

ce spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodza-
jów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 
grudnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 226, poz. 1817). 

 
i. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświad-

czonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być skła-
dane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświad-
czane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

j. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwier-
dzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamó-
wienia.  
 
PODSTAWY WYKLUCZENIA. 
1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.  
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp. 
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

     LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa  się za pośrednictwem  operatora pocztowego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j. z dnia 2020.06.15), osobiście  lub przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 
t.j. z dnia 2020.03.03) z zastrzeżeniem poniższych zapisów.  

1.2 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wykonawcy i innych pod-
miotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega  wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwy-
konawców, składane są w oryginale.  

1.3 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo-
że żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, inne niż oświadczenia, o których mowa w 
pkt 6. , składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

1.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.   

1.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  
1.6 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie lub w SIWZ, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane:  
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl.17, 48-320 Skoroszyce 
2) drogą elektroniczną na adres e-mail:  gzeasip@skoroszyce.pl  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

1.7 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień, nie później 
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niż na 2dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

1.8 Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  oraz zamieści ją na stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.  

1.9 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 7 lub dotyczy udzie-
lonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

1.10  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 
SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji.  

1.11 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.  
1.12 O poprawionych w tekście oferty omyłkach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta  została poprawiona.  
1.13 Postępowanie oznaczone jest znakiem GZEASiP-AEN.2600.1/JD Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach  z Zamawiającym powo-

ływać się na wyżej podane oznaczenie.  
1.14 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważnieni są: Leszek Zając – dyrektor projektu i 

Justyna Dwornik – kierownik GZEASiP; drogą  elektroniczna na adres email  gzeasip@skoroszyce.pl  
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

      Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

     Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

10.1.Wymagania podstawowe. 

a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  
b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
c.  Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę, dołączone do oferty bądź też 

przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.  
d. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnic-
twa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzą-
ce w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

e. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Ozna-
cza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właści-
wego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wy-
stawione przez osoby do tego upoważnione. 

f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.  
 

10.2. Forma oferty. 

a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane     wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

b. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. 

c. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład ofer-
ty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

d. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfi-
kacji, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

e. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
f. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wy-
magane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.  
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g. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w 
miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisu-
jące) ofertę.  

h. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji 
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączo-
nego do oferty pełnomocnictwa. 

i. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający 
nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
 

10.3 Zawartość oferty. 

a. Wypełniony Formularz Oferty 
b. Zobowiązania: 

- do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
- do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym SIWZ. 

c. Oświadczenia RODO wszystkich osób zaangażowanych w realizację zlecenia – według wzoru stanowiącego zał. nr 3. 
d. Oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
e. Projekt szczegółowego programu szkoleń. 
f. Innych dokumentów(jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym:  

- pełnomocnictwa do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy(o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumen-
tów), 
 - zobowiązania podmiotu trzeciego,  
   UWAGA–do zobowiązania należy dołączyć stosowny dokument, potwierdzający zasady reprezentacji podmiotu trzeciego (o     
    ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów) 
– pisemnego uzasadnienia odnośnie do charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji –tajemnicy przedsiębiorstwa, 
- pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowa-
dzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgod-
nie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), 
 

g. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być skła-
dane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświad-
czane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwier-
dzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamó-
wienia.  
 

h. Oświadczenie o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7do SIWZ). Składając oświadczenie, Wykonawca może  przedstawić  dowody, że powiąza-
nia  z  innym Wykonawcą nie    prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA –
oświadczenie należy wypełnić i przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informa-
cji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

i. Oświadczenia,  o których  mowa  w SIWZ  dotyczące Wykonawcy  i  innych  podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
UWAGA–pisma przesłane faksem lub skan pisma przesłany pocztą elektroniczną nie stanowią formy pisemnej. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert: 
  GZEASiP w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl.  17 48-320 Skoroszyce; Sekretariat (I  piętro) 

                    – do dnia 06 stycznia 2021 r. do godziny 11:00. 



- 1 - 

 
RPOP.09.01.01-16-0004/19 – „Akademia Efektywnej Nauki –  

wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 
 P RO JEKT  WSP ÓŁF I NA NSOWAN Y P RZ EZ  U NIĘ  EU ROP E JSKĄ  W RA MACH E UROPE JSK IE GO FU ND USZU SP OŁEC ZNEG O       

 Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce 

NIP 7532406077; Regon 531412941 
Tel. +48 77 431 80 82, Fax +48 77 431 89 69 

email: ug@skoroszyce.pl 
www:  http://skoroszyce.pl/ 

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach 
ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce 
NIP 7531063942; Regon 0011682291 
Tel: 77 431-80-96 
email: gzeasip@skoroszyce.pl 
www: http://gzeasip.skoroszyce.pl/ 

 

 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy 
opisać następująco: 
 

 

 

 

 

a. Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  
b. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania w imieniu wykonawcy wiążących oświadczeń woli. 
c. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach procedu-

ralnych i merytorycznych jest dyrektor Projektu, e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl 
 

3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
      – Urząd Gminy w Skoroszycach , ul. Powstańców Śl.  17 48-320 Skoroszyce,  sala USC (parter) 

     w dniu 06.01.2021 r. o godzinie 11:30  

a. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
b. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Ta-

kie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
c. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których 

dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
d. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:  

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;  
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;  
3) informacje dotyczące ceny całej oferty. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego 

e.    Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

a. Na formularzu oferty należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT, jeżeli Oferent jest je-
go płatnikiem. 

b. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 
c. Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

                                                                                                                         Gmina Skoroszyce 

                                                                                                                         ul. Powstańców Śl. 17 

                                                                                                                         48-320 Skoroszyce 

 

 „Oferta na zamówienie nr GZEASiP-AEN.2600.3/JD/20 – Dostawa autorskich programów za-
jęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno–Przedszkolnym  
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Sidzinie, ul. Radziechowska 3, 48-320 Skoroszyce  oraz 
usługa szkoleniowa w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształ-
cenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 

Nie otwierać przed dniem: 06.01.2021 r.  godzina  11:30 
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d. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
e. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
f. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

niniejszej SIWZ. 
 

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

a. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium: 
1) cena – 60 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – uzyskuje oferta z najniższą ceną - sposób obliczenia punktów: 

całkowita cena: oferowana minimalna brutto/ całkowita cena brutto badanej oferty * 60 pkt, 
2) atrakcyjność programowa – 10 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką można uzyskać – 10 pkt - uzyskuje oferta z  najbardziej 

atrakcyjnym programem – który oceniany będzie według następujących kryteriów: 
a) charakter zajęć - 0 – 5 pkt.:  

I. szkolenie ma charakter warsztatowy poniżej 75% - 90% ogólnego wymiaru godzinowego  - 0 pkt;  
II. szkolenie ma charakter warsztatowy powyżej 90% ogólnego wymiaru godzinowego  -  5 pkt; –  

b) kwalifikacje i doświadczenie trenerów - 0 – 3 pkt:  
I. wykształcenie niższe niż wyższe – 0 pkt;  

II. wykształcenie co najmniej wyższe mgr – 3 pkt;  
c) posiadanie przez Wykonawcę akredytacji/certyfikatu jakości usług – 0 – 2 pkt:  

I. Wykonawca nie posiada akredytacji/certyfikatu jakości usług - 0 pkt;  
II. Wykonawca posiada akredytację/certyfikat jakości usług – 2 pkt.; 

3) doświadczenie wykładowców/trenerów w prowadzeniu szkoleń tematycznych dla nauczycieli - 0 – 15 pkt.:  
I. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych poniżej 100 godz. – 0 pkt;  
II.  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych w wymiarze 100 – 200 godz. – 5 pkt;   
III. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych w wymiarze 200 – 300 godz. – 10 pkt;  
IV. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń tematycznych powyżej 300 godz. – 15 pkt; 

 
4) deklaracja Wykonawcy dotycząca ilości dni na dokonanie napraw gwarancyjnych – 15 pkt - maksymalną ilość pkt, jaką 

można uzyskać – sposób obliczenia punktów: najmniejsza ilość dni kalendarzowych spośród ofert nieodrzuconych (nie 
większa niż 21)/ilość dni kalendarzowych w badanej ofercie * 15 pkt 

b. Ocena ofert wyrażona zostanie w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru: 

 całkowita cena 
oferowana minimalna brutto  maksymalna oferowana 

atrakcyjność programowa  maksymalne godzinowe 
trenerów/wykładowców  

c ----------------------------- * 60 pkt + ----------------------------------- * 10 pkt + --------------------------------- * 15 pkt + 

 całkowita cena brutto 
badanej oferty  atrakcyjność programowa 

badanej oferty  
doświadczenie godzinowe 
trenerów/wykładowców 

badanej oferty 
 

 

 najmniejsza ilość dni kalendarzowych dokonywania 
 napraw gwarancyjnych spośród ofert  

 ------------------------------------------------------------------- * 15 pkt 
 ilość dni kalendarzowych dokonywania napraw  

gwarancyjnych w badanej ofercie  

 gdzie „c” oznacza punktację przyznaną badanej ofercie wg powyższych kryteriów. 

c. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu, ofe-
ruje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i prezentuje najlepszą atrakcyjność programową i została złożona przez 
Oferenta posiadającego wymagane doświadczenie - uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów wyliczoną według powyższego 
wzoru (maksymalna łączna ilość punktów wynosi 100).  

d. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
e. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 

punktacji, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

a. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 94 Pzp.  
b. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
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1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ, 
6) jest nieważna: 

1. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp., 
2. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

c. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy 
na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu.  

d. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

        Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy. 

16. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 17. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 
134 UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.  

     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

18. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

      1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

      2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

      3.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

      Zgodnie ze wzorem umowy.  

20. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

      1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 94 Pzp.  

      2. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

               1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

               2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią    

                    inaczej, 

              3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, 

              4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

              5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ, 

              6) jest nieważna: 

                 a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp., 
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                 b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

       3. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na 
realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu.  

       4.Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

       Postanowienia zostały określone we wzorze umowy. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓ-
WIENIA. 

W toku postępowania  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dziale VI ustawy Pzp. 

a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

b. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

c. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu. 

d. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

e. W pozostałym zakresie mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Pzp. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


