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Polkowice: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)  
w ramach realizacji projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

polkowickim” 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 15 70, 
faks 76 746 15 71. 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.polkowice.edu.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: - samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora 
Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach realizacji projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli 
w powiecie polkowickim. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)  
w ramach realizacji projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim 
realizowanego przez Powiat Polkowicki/Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - 
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) jest zewnętrznym specjalistą (spoza 
szkoły/przedszkola), który pracuje na rzecz 6 szkół/przedszkoli w ramach realizowanego w powiecie 
projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Osoba pełniąca 
funkcję SORE nie może pełnić innych funkcji w ww. projekcie.  
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 
w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli 
związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. 
Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Szacunkowa ilość godzin dla SORE: maksymalnie 80 godzin miesięcznie na rzecz                      
6 placówek, w tym: 60 godzin miesięcznie na bezpośrednią pracę w podległych placówkach,                      
20 godzin na prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania. Wartość miesięcznego 
wynagrodzenia obliczana będzie na podstawie faktycznie przepracowanej liczby godzin.  
Wymagania dotyczące osoby pełniącej funkcję SORE:  
1. posiada wykształcenie wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym,  
2. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,  
3. posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi,                     
4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w moderowaniu grupowej pracy koncepcyjnej osób 
dorosłych, kierowaniu spotkaniami, warsztatami poświęconymi zespołowemu wypracowaniu 
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rozwiązań określonych problemów środowiska oświatowego, warsztaty strategiczne, rady 
pedagogiczne szkoleniowe, warsztaty metodyczne,  
5. dyspozycyjność w okresie: kwiecień 2015 - lipiec 2015,  
6. wysoka aktywność zawodowa, komunikatywność i wysokie kompetencje interpersonalne,  
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.  
Obowiązki SORE:  
1. wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi  
w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego 
współpracy ze szkołą/przedszkolem),  
2. organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą/przedszkolem,  
3. organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły/przedszkola we wdrażaniu nowo nabytych 
umiejętności i wypracowanych procedur,  
4. monitorowanie przebiegu realizacji RWP, reagowanie na pojawiające się trudności,  
5. dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w projekcie),  
6. przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,  
7. przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania (RWP),  
8. przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania (RWP) 
dyrektorowi szkoły/przedszkola oraz radzie pedagogicznej,  
9. udział w podsumowaniu podjętych działań - współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami 
do pracy szkoły/przedszkola w kolejnym roku szkolnym,  
10. ścisła współpraca z zespołem zarządzającym projektem i dyrektorem POPPPiDM,  
11. wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.  
Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, 
wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli  
w powiecie polkowickim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, łączne zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie 
(dot. osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).  
Pełnienie funkcji SORE obejmuje wykonanie usługi w następujących placówkach:  
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie, ul. Kościuszki 6 59-170 Przemków,  
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, ul. Rybna 3a 59-170 Przemków,  
3. Szkoła Podstawowa w Wysokiej, 59-170 Przemków,  
4. Publiczne Przedszkolne nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków,  
5. Przedszkole Miejskie nr 2 w Przemkowie, , ul. Szkolna 5, 59-170 Przemków,  
6. Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM                                   
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje spełnienia warunków wymienionych w punkcie III.3.1). Na potwierdzenie 
spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.1) Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 2a do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie 
spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia 
warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje spełnienia warunków wymienionych w punkcie III.3.2). Na potwierdzenie 
spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.2) Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 2a do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie 
spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia 
warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje spełnienia warunków wymienionych w punkcie III.3.3). Na potwierdzenie 
spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.3) Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 2a do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie 
spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia 
warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.4) (dysponowanie osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia) Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje (wraz z podstawą 
dysponowania) osobą posiadającą spełniającą następujące wymagania:  
1. posiada wykształcenie wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym,  
2. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,  
3. posiada minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi,  
4. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w moderowaniu grupowej pracy koncepcyjnej osób 
dorosłych, kierowaniu spotkaniami, warsztatami poświęconymi zespołowemu wypracowaniu 
rozwiązań określonych problemów środowiska oświatowego, warsztaty strategiczne, rady 
pedagogiczne szkoleniowe, warsztaty metodyczne,  
5. posiada dyspozycyjność w okresie: kwiecień 2015 - lipiec 2015,  
6.posiada wysoką aktywność zawodową, komunikatywność i wysokie kompetencje interpersonalne,  
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.  
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca winien wskazać, że brak jest podstaw do 
jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp poprzez przedłożenie 
dokumentów określonych w punkcie 4.1.2 SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na 
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku 
nie spełnienia warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje spełnienia warunków wymienionych w punkcie III.3.5). Na potwierdzenie 
spełnienia warunku wymienionego w punkcie III.3.5) Wykonawca składa oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 2a do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie 
spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. W przypadku nie spełnienia 
warunków udziału, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 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; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

 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; 

 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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; 
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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 - 80 
2. doświadczenie osoby pełniącej funkcję SORE - 20 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Istotne zmiany umowy mogą nastąpić między innymi w następujących sytuacjach:  
1.1. dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w przypadkach 
wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną 
zgodą Zamawiającego,  
1.2.zmiana miejsca świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn 
losowych zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od 
siebie niezależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca świadczenia 
usługi. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w 
rozumieniu ustawy Pzp:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego),  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,  
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,  
4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://popppidm.bipstrona.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek 
Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,  
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.03.2015 godzina 14:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59 - 100 Polkowice (sekretariat). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 4.1 SIWZ. 1.  
Do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawcy są zobowiązani dołączyć, poza w/w dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, także pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą 
okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. W przypadku 
załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów 
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reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą  
w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
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