Prz.sylani€ ogłoszeń
GMIN"Ą

bnpJ,?b40-pofla1.ufp'gov.p|/iM€x.php?ogloszenie=Z-400&5Eona:6

NowoGRÓ8EK P(|}toIłsKI
r.

'..u | ' A d r ń i pM l . ] t | ę w
k Pomorski: Usługi edukacyjne obejmujące
i:i'm#.Hi-ffdi
ttfbtif5Uf€ n
Ę.!

ie zajęć w ra mach projektu indywidua Iizacja
procesu nauczaniaw Gminie Nowogródek Pomorski
oGŁosZENIEo zAMoWIENIU- usługi

"

zamieszczanie o9łośzenia:obowiązkowe'
ogłoszenie dotyczY: zamówieniapubIiczne9o'

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) t{AzwA I ADREs: Gmina Nowogódek Pomorski,u|' A' l.4ickiewicza
15, 74-304 Nowogńdek Pomorski,
woj. zachodniopomorskie, tel. O95 7 471760, 7 471?17, faks O95 1471760.
Adres stronY inteń.towej

zamawiaiąG€ g o: www.nowogrodekpomorski'pI

I. 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo: Administ|acjasańoządowa'

sEKcJA II: PRZEDMIoTzAMówrENIA
tI.1) oKREśLE IE PRZEDMtoTU zAr.|ówIEt{tA
lL1.l)

l{azwa nadana zamówi€ n iu

prz€ z zamaw|alącego: UsługiedukacYlneobejmująceprowadzenie

prccesu nauczania!v Gminie NowogródekPomorski.
zajęćw ramachprojektuindywjdua|izacja
u.1'2) Rodfaj zamówienial usłuqi.
II'1.3) okreś|enieprż€ d ńiotu

oraz wie|kościIub zak]eśuzamówienia: UŚługledukacyjneobejmujące

prcwadzeniezajęćw ramach p|ojektuindywidua|izacjaprocesunauczaniaw GmInIeNowogródekPomorski.
zajęciadla dzieci ze specyf]cfnymitrudnościami
w cfytaniu i pisaniu w tym zagrożonychryzykiemdys|eksji
w Szkole Podstawowejw Karsku.Liczbagodzin 33.,
Il.1.4) czy prŹ€ w |dul€

się udz.e|eni€ famów|eń uzupetniających: nie.

lI.1.5) wspó|ny gownik zamówień (cPV): 80'10'00'005'
u.1.6) czy dopuszcz. się żłoźenieofeńy częściowejInie.
u.1'7) czy dopuszcza śiężlożenieofeńy wariantowejl nie'
II.2) czAs TRWAI{IA zAMÓwIE

SEKCJA III: INFORMACIE

IA LUB TERMI!{ WYKoNANIA: zakończenie|3o.o6.2012.

O CHARAKTERZE

PRAWNYM.

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADTUT{
lnforrnacia ńa temat wadium: nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
czy przewiduje 5ię udzie|enie za|iczek na pocz€ t wykonania zamówienia: nie
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III.3) WARUNKI uDzIAtU w PosTĘPowANIu oRA]z oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocE]{Y
sPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓw
u!.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrcś|onej.lfiala|ność||ub czynności,ieże||przep.śY
pr'wa na|dadają obowiąz€ k ich posiadania
op|s sposobu dokonywania oceny spełnien|. tego warunku
AktuaInyodpis z właściwego
rejestru,jeże|iodrębnepŻ episy Wymagająwpisu do rejestru,
wystawionynie wcześniej
niż6 miesięcyprzed upływemterminu składaniaof€ r t ' W stosunkudo
osób fizycznych- oświadczenie
w zakresieart.24 ust'1 pkt 2 ustawy Pzp
ltl.3.2) wiedza i doświadczenie
opiś śposobudokonyw.nia oc€ n y s!'€ { niania tego wa.unku
wykształcenie
wyższez pŻygotowaniempedago9icznymdającym kwaIifikacjedo nauczan|aw
klasachl-III szkołypodstawowejoraf stopIeńawansuzawodowegomInlmumnauczycie|a
kontraktowe9o
lI!.3.3) Pot€ n ciał t.chniczny
ltl.3.4) osoby fdo|ne do wykonania zamówienia
U1,3.5) Sytuacia ekonomiczna i finansowa
III.4) It{FoRMActA o ośwIADczENIAcH LUB DoKUi|ENTACH' JAKIE l.|AJĄ DosTARczYć
wYKol{AwcY w cELU PoTwtERDzENIA sPEŁ tANrA wARuNKów

UDztAŁU w PosTEpowANIU

ORAZ NIEPODLEGAI{IA WYKLUCzETIU NA PIODSTAWIEART. 24 UST. 1 USTAWY
IIt.4.1) W zakr€ ś i€ wyk.2ania sPełniani. przez wykonawcę w.runków, o których mowa w art.
22 ust. 1 Ustawy, op]ócz oświadczenia o spełni€ n iu warunków ud2|alu w postępow.niu,
na|eźypŻedłołć:
. wykaz osób, kóre

będą uaestniczyć w wykonywaniu zamówienia, W szczegó|ności

odpowiedzia|nych
2a świadaenieUsłUg,kontro|ęjakościIub kjerowanierobotamibudow|anym.,
wraz z informacjamIna temat ich kwó|ifikacjizawodowych,doświadczeniai\,vykształcenia
pEez nie czynności,
niezbędnych
dIa wykonaniazamówienia,a lakżezakresuwykonywanych
oraz informacjąo podstawiedo dysponowanlatymi osobami
lll.4'2) w fakr€ 5 ie potw.erdż€ n .a ni€ p od|€ g an|a

wyklucz€ n iu

na podśawie ań. 24 uśt.1

ustawy' na|eł pr.edlożyć|
. oświadczenie
o bróku podstawdo \^lykluczen|a
. aktualny odpis z właściwego
r€ j estru, Jeże||odrębne pŻepisy wymagająwpisu do rejestru, w
celu \,vykazaniabraku podstaw do wyk|uczeniaw oparc.u o ań. 24 Ust. 1pK

2 ustawy,

wystawiony nie wcfeśnie' niż 6 miesięcy p1ed Upływemterm.nu składania wn|osków o
dopuszczenie
do udz|ałuw postępowaniu
o udzie|eniezamóWieniaa|bo składania
ofert,a w
stosunkudo osób flzycznychoświadczenie
w zakresieart. 24 Ust. 1 pkt 2 Ustawy
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III.6) II{I{EDOKUl'IENTY
Inńe dokumenty niewym|€ n |on€

w pkt III'4) aIbo w pkt III.5)

oświadczenie
o spełn.eniuwarunkówudziałuw postępowan.u,wypełnionylormuIaę oferto\4y.parafowany

Iu.') czy ograniea się moź|iwośćUbiegania .|ę o zamówieni€

pub||cżn€ Ę|ko d|a wykonewców,

u których ponad 50 olopr.cowników stanowią osoby niepełnosprawnei nie

SEKCJA lV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELETIIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udz.e|enia Źamówien.a: pęetarg n|eograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCEI{Y OFERT
Iv.2.1) Kryteńa oceny of€ ń !

najniższacena'

Iv.2.2) czy przep]owadzona będzie aukcja e|ektroniczna nie'
rv.3) z tANA UMOWY
czy pru€ w iduje się istotn. zmiany postanow|€ ń zaw.rtej umowy w stosunku do treś.|of€ r ty, na
podstawie którci dokonano wyboru wykonawcyi tak
DopuśzczaInezmiany post.nowień umowy o.az okleś|eniewarunków zmian
Na podstawieań' 144 ust'1 ustawy Ffp zamawiaiącydopuszczamoż|iwość
zmiany postanowieńzawartej
umowy w stosunkUdo treścioferty,na podstawie,której dokonanowyboruWykonawcy,które mogą mieć
miejscer4 stosunkudo t€ | mInu l ||ośc|
zajęćw posfcfegó|nychsem€ s tńch na wa|unkachok|eś|onych
w
umo\4le,tj' w p|zypadku aneksowaniaumowy zamawiającegoz instytuclą Pośredniczącą
ttystąp|enie
powodującychkonieczność
zmiany osób, które będą uczestniczyćw wykonaniupŻedmiotu
oko|iczności
zamówienia(przewidzianychw ofercie),na osoby o co najmniej równoważnychIub wyższychkwa|if]kacjach;
wystą]ieniesiływyiszej, której st|ony nie mogłyprzewidziećUniemoż|iw.ającej
wykonaniezamówteniaw
terminieurnownymIUbpowodującej
zmianęzakresuumowy'
IV.4) II{FORMACJEADMII{ISTRACYJNE
Iv'4.1) Adr€ s strcny int€ m etow€ i ,

na której jest dośtępnaspecyfika.ia iśtotnYchwalunków

zamów|€ n |a: www'nowogrodekpomorski.pI
sp€ c y'|kację .śtotnYchwarunków zamówienia ńożna Uzyskać pod .d]€ Ś em:

UŻąd Gminy

NowogródekPomor5kiu|' A' lv1ickiewicza
15 74.304 NowogródekPomorsk|pokój nr 3.
Iv.4'4) Telmin składania wńiosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu Iub o'€ ń i
godzina12:00,ńiejsceI UrządGminyNowogródek
17.11.2011
Pomorskiu|' A' l'4ickiewicza
15 74.304
NowogródekPomorskipokój nr 10.
Iv.4.5) Termin związania of6ńąi okres w dn.achi 30 (od ostat€ c zneqo terminu składaniaofert)'
Iv.4.16) Infolmaci€

dodatkowe, w tYm dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

w ramach PrjorytetuIx Dzjatania9'1,Poddziałania
Unii Europejskiej: rea|izowanego
9'1.2 z Europejskiego
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Funduśzu
społecznego- Programuoperóc'n€go KapitatLjJdzh.
n'*l7)

czY prz€wlduje się uńi€ważn|€n|€

po.tępowanla o ldzielen.e zanówi.n|.'

w prryp.dku

nl.pr.y.n.nlr .rc.l]ów pochodzącychz budlGt! un|l Europqśkiq oraz n|epod|.gdąGach2wrotowl
śiodkówz pomoc' udzie|onojpr'ez pań3tw. .zlońkow3k|€ EurcpejskiegoPo]ozum|.n|.o wo|nyń
H.nd|u (EFrA)' |ćótE miałybyć prz€ ' naczon. n. s||n.n.ow.nie całości
|ub cz*c| rrmów|.n|.! n|e
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