
 
 

Projekt „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-048/10  
realizowany w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX       

 

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi 
 

Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 

 

o g  a s z a 

przetarg nieograniczony na: 

 

Przygotowanie i prowadzenie zaj  dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu 
przygotowania zawodowego, prowadzenie dodatkowych zaj  dydaktyczno – wyrównawczych 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie klubów zainteresowa  – 
zaj  pozalekcyjnych przygotowuj cych do udzia u w konkursach i olimpiadach zawodowych, 
prowadzenie zaj  sportowych s cych podniesieniu motywacji do samodoskonalenia  
w ramach Akademii sportu  realizowanych w ramach projektu „Zyskaj wi cej w szkole 
zawodowej” w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej 

 
 
Numer og oszenia: 261718-2011                                                      data zamieszczenia: 26.08.2011 
 
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi 

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe. 
 
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY 
 

I. 1) NAZWA I ADRES: : Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
email: sekretariat@rawa-kopernik.pl       
telefon: 46 815-41-41  fax: 46 815-41-41 
godziny urz dowania:  
pn-pt: 8.00-15.00  
 
Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.rawa-kopernik.pl 
 
I.2)  ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Zespó  szkó  

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przygotowanie i prowadzenie zaj  
dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego, przygotowanie  
i  prowadzenie dodatkowych zaj  dydaktyczno – wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój 
kompetencji kluczowych , prowadzenie klubów zainteresowa  – zaj  pozalekcyjnych 
przygotowuj cych do udzia u w konkursach i olimpiadach, przygotowanie i prowadzenie zaj  
sportowych s cych podniesieniu motywacji do samodoskonalenia w ramach Akademii sportu, 
realizowanych w ramach projektu Zyskaj wi cej w szkole zawodowej. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi. 
  
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us ug zwi zanych z przygotowaniem i prowadzeniem zaj  
realizowanych w ramach projektu „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” realizowanym w ZSCEZiU  
w Rawie Mazowieckiej wspó finansowanym przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach  
Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego 
Zaj cia prowadzone b  od 6 wrze nia   2011r. do 31 grudnia 2012r. (z wy czeniem miesi cy 
wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) 
Zorganizowanych b dzie 5 rodzajów zaj . (1 godzina lekcyjna =45 min.) 
 
CZE  I  Zaj cia dodatkowe teoretyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach 

kszta cych w zawodach:  
a) technik handlowiec (klasa IV),   
b) technik kelner (klasa III),  
c) technik kelner (klasa IV) 
d) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa II),  
e) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa III),   
f) technik organizacji us ug gastronomicznych (klasa IV),  
g) technik hotelarz(klasa II),    
h) technik pojazdów samochodowych (klasa II),  
i) technik pojazdów samochodowych (klasa IIIa),  
j) technik pojazdów samochodowych (klasa IIIb),  
k) technik pojazdów samochodowych (klasa IV)  
l) technik informatyk (klasa II)    

       razem 12 klas technikum po 18 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej klasie. 
 
CZ  II Zaj cia dodatkowe praktyczne z zakresu przygotowania zawodowego w klasach 

kszta cych w zawodach:  
a) kucharz ma ej gastronomii (klasa II – 2 grupy),  
b) sprzedawca (kasa II – 1 grupa),  
c) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II a – 2 grupy),  
d) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa II c – 1 grupa), 
e) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III a – 3 grupy),  
f) mechanik pojazdów samochodowych ( klasa III c – 1 grupa),  
g) mechanik monter maszyn i urz dze  ( klasa II – 1 grupa),   
h) mechanik monter maszyn i urz dze  (klasa III c – 1 grupa)  

razem 12 grup klas zasadniczej szko y zawodowej po 18 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  
w ka dej grupie 

 
CZ  III  Zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla 

uczniów klas pierwszych kierunków kszta cenia obj tych projektem 
a) z j zyka polskiego (2 grupy) 
b) z matematyki (2 grupy)  

razem 4 grupy po 20 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
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CZ  IV Prowadzenie klubów zainteresowa  w tym zaj  przygotowuj cych do udzia u  

w konkursach i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów  
na eliminacje pozaszkolne  

a) Klub ywieniowca – I grupa, 
b) Klub ywieniowca – II grupa, 
c) Klub Handlowca - I grupa, 
d) Klub Handlowca - II grupa, 
e) Klub Mechanika - I grupa 
f) Klub Mechanika - II grupa  

razem 6 grup po 7 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
 
CZ  V Zaj cia sportowe s ce podniesieniu motywacji do samodoskonalenia  w ramach 

Akademii Sportu prowadzone dla uczniów  klas obj tych projektem  
a) aerobic – I grupa, 
b) aerobic – I grupa, 
c) step – I grupa,  
d) fitball – I grupa,  
e) kyokushinkai – I grupa,  
f) gry zespo owe – I grupa  

razem 6 grup po 36 godzin lekcyjnych w ka dym semestrze  w ka dej grupie. 
 

 
Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zaj  zobowi zany jest prowadzi  dokumentacj  
zwi zan  z zaj ciami, tj. prowadzenie dzienników zaj , list obecno ci, opracowanie w asnego planu  
i programu zaj , przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzaj cych wiedz  i umiej tno ci 
uczniów (na pocz tek i koniec zaj ) opracowanie  sprawozda  z przeprowadzonych testów oraz 
dokumentowanie pracy poprzez wype nianie  karty czasu pracy. 
Wykonywanie zleconych zada  odbywa  si  b dzie w siedzibie Zamawiaj cego przez czas trwania 
umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiaj cego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od 
poniedzia ku do pi tku z wy czeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza si  równie  
wykonywanie cz ci zada  w inne dni jak ustalone powy ej. W przypadku kolizji wiadcze , 
wiadczenie na rzecz Zamawiaj cego posiada pierwsze stwo przed wiadczeniami na rzecz osób 

trzecich. 
 
 II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.  
 
II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 80.20.00.00-6 - Us ugi szkolnictwa redniego 
 
II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: tak 
Jeden Wykonawca mo e z  oferty na wybrane zaj cia w poszczególnych cz ciach. 
 
II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie. 
  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Wymagany termin wykonania zamówienia 
– od 06.09.2011r. do 31.12.2012 roku (z wy czeniem miesi cy wakacyjnych VII i VIII 2012 r.) 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.2) ZALICZKI  

o Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  
 
III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW  
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III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 
prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku  

o O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy: spe niaj  warunki okre lone  
w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotycz ce posiadania uprawnie  do wykonywania 
okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich 
posiadania do wykonania zamówienia; posiadania wiedzy i do wiadczenia niezb dnego do 
wykonania zamówienia; dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej 
wykonanie zamówienia. nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku  
 

o Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony w stosunku do Wykonawcy który o wiadczy, e 
dysponuje b  b dzie dysponowa  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia 
spe niaj ce kryteria ustalone przez Zamawiaj cego: 

do prowadzenia zaj  dodatkowych teoretycznych z zakresu przygotowania zawodowego 
Wykonawcy spe niaj cy  kryteria: 

 wykszta cenie wy sze, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

do prowadzenia zaj  dodatkowych praktycznych z zakresu przygotowania zawodowego 
Wykonawcy spe niaj cy  kryteria: 

  wykszta cenie minimum rednie , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do 
wymienionych rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej. 

do prowadzenia zaj  dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych Wykonawcy spe niaj cy kryteria:  
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 wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

do prowadzenie klubów zainteresowa  w tym zaj  przygotowuj cych do udzia u w konkursach  
i olimpiadach zawodowych oraz sprawowanie opieki w czasie wyjazdów na eliminacje pozaszkolne 
Wykonawcy spe niaj cy kryteria: 

 wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych 
rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 

do prowadzenia zaj  sportowych s cych podniesieniu motywacji do samodoskonalenia   
w ramach Akademii Sportu Wykonawcy spe niaj cy kryteria: 

 posiadaj  kwalifikacje: wykszta cenie wy sze , pedagogiczne, ze specjalizacj  
(stosownie do wymienionych rodzajów zaj ) 

 znaj  specyfik  pracy rodowiska szkolnego, w którym b dzie realizowany przedmiot 
umowy  

 posiadaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  wspó finansowanych ze rodków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotycz ce realizacji projektów  w ramach 
POKL 

 po wiadcz  znajomo  procedur wymaganych przy realizacji projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 minimum 3-letnie do wiadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole 
ponadgimnazjalnej, 
 

III.3.3) Potencja  techniczny  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku  

o Zamawiaj cy nie przewiduje sposobu oceny tego warunku  
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku  
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o  Zamawiaj cy nie przewiduje sposobu oceny tego warunku 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku  

o Zamawiaj cy nie przewiduje sposobu oceny tego warunku  

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W 
POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY  
 
III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y 
przed :  
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
nale y przed : 

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
o aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków  
o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert,  
a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedk ada:  
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj cy, e:  

o nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 
miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w 
post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert  

o nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne 
albo e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych 

atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie 
wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do 
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert  

o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie 
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do 
udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Dokumenty potwierdzaj ce wiedz  i do wiadczenie stosowne do wymaga  przedstawionych w pkt. 
III.3.2 dla poszczególnych rodzajów zaj , parafowany wzór umowy. 
 
III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: nie  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

o najni sza cena 
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.  
 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian: 
1. Termin wykonania zamówienia mo e ulec przesuni ciu, je eli nast pi  okoliczno ci niezale ne od 

Wykonawcy uniemo liwiaj ce wykonanie zamówienia w terminie okre lonym w umowie. 
Wykonawca jest zobowi zany niezw ocznie poinformowa  o tym Zamawiaj cego na pi mie  
z podaniem uzasadnienia.  

2. Zmiana osoby prowadz cej zaj cia wskazanego w ofercie Wykonawcy na etapie realizacji 
zamówienia wymaga spe nienia warunków: 

 wskazana nowa osoba prowadz ca zaj cia musi posiada  do wiadczenie i kwalifikacje 
zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ 

 Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy pisemnej uprzedniej zgody na zmian  osoby prowadz cej 
zaj cia (Zast pcy).  

 Wykonawca uprawdopodobni odpowiednimi dokumentami zdarzenie losowe np. choroba. 
  
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.rawa-kopernik.pl       
Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem Zespó  Szkó  – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika ul. Zwoli skiego 46, 96, Tel. 46 
8154141, faks 46 8154141  
 
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 
5.09.2011 r.  godz. 1000 , miejsce: Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Miko aja Kopernika ul. Zwoli skiego 46, 96, Tel. 46 8154141, faks 46 8154141 – sekretariat szko y 
 
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).  
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków 
Unii Europejskiej : Projekt Zyskaj wi cej w szkole zawodowej  realizowany w Zespole Szkó  – CEZiU 
w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego 

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych 
zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie 
ca ci lub cz ci zamówienia: nie 

 


