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

pcpppidn.biposwiata.pl

Głogów: Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycie li i dyrektorów

poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i i ndywidualne

Numer ogłoszenia: 363296 - 2014; data zamieszczenia : 03.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia

Nauczycieli w Głogowie , ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 833 32 11; 833 32 93, faks

76 833 32 93.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.pcpppidn.eu/centrum-profil.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i

dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i

indywidualne dla 88 grup w ramach projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli

Powiatu Głogowskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu

oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zamówienie dotyczy wspomagania 37 szkół i

11 przedszkoli oraz 41 dyrektorów placówek oświatowych z powiatu głogowskiego. Głównym celem projektu jest

podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie głogowskim, poprzez

stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego

oddziaływania, zgodnie z ich potrzebami. Formy doskonalenia będą dotyczyły 16 zagadnień tematycznych.

Miejsce realizacji zamówienia : 48 szkół / przedszkoli powiatu głogowskiego, typ szkoły został określony w

każdej części zamówienia. Harmonogram (plan) warsztatów, wykładów, konsultacji lub szkoleń zostanie ustalony

z wybranym wykonawcą na etapie podpisania umowy. Zamawiający wskazuje, iż harmonogram (plan) może być
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zmieniany na etapie wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów oraz w ramach

realizacji poszczególnych zakresów tematycznych powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form

doskonalenia nauczycieli i dyrektorów na najwyższym poziomie merytorycznym poprzez zapewnienie trenerów,

szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w wybranych dziedzinach. Wykonawca jest

zobowiązany wykonywać przedmiot umowy poprzez osoby wskazane w ofercie. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.52.10.00-2, 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 19.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie precyzuje się

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 (trzech

lat) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykonał należycie min. 2 zadania dotyczące przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla

nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w zakresie zagadnień tematycznych składających się

na przedmiot zamówienia (wykazane zadanie na potwierdzenie warunku udziału nie musi

bezwzględnie obejmować wszystkie zagadnienia tematyczne będące przedmiotem niniejszego

zamówienia, ale dla ich uznania przez zamawiającego powinno co najmniej zawierać część z nich),

obejmujących różne formy prowadzenia tych szkoleń (wykłady, warsztaty, konsultacje), o wartości

min.: 150.000,00 złotych brutto (słownie brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla każdego

wykonanego zadania

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie precyzuje się

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą

dysponowania) co najmniej 22 osobami, w tym przynajmniej: 1. 21 osobami posiadającymi

wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk pedagogicznych lub psychologicznych lub

społecznych lub zarządzania lub informatycznych. Osoby te mają posiadać wiedzę i co najmniej

dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli, w

tym co najmniej po jednej osobie na każde zagadnienie tematyczne składające się na przedmiot

zamówienia. Osoby te mają posiadać uprawnienia trenerskie lub szkoleniowo - edukatorskie lub

coachingowe. 2. 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe II stopnia, posiadającą ponadto tytuł co

najmniej doktora z zakresu nauk pedagogicznych lub psychologicznych lub społecznych lub

zarządzania. Osoba ta ma posiadać wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie

prowadzenia szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli. Osoba ta ma posiadać uprawnienia

trenerskie lub szkoleniowo - edukatorskie lub coachingowe. Dotyczy zagadnienia 16

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Nie precyzuje się

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

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

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  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 należycie;

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

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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

jeżeli 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 niż  6 miesięcy przed

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

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  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  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

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

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

zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

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

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza ww. dokumentami

potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych - pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności

powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Doświadczenie wykonawcy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Istotne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w wypadku: 1) zmiana terminu realizacji umowy w tym zmiany

harmonogramu; 2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;

zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie

zawodowe, jak dotychczasowy podwykonawca; 3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do

wskazanego w ofercie Wykonawcy; 4) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://pcpppidn.biposwiata.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Powiatowe Centrum

Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności

Robotniczej 38, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.11.2014

godzina 14:00, miejsce: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia

Nauczycieli w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, pokój nr 3.
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IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak
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