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

un rw.leoncin.nbiP.Pl

Leoncin: lndywidualizacja programu nauczan a i wychowania

uczniów klas t.ltl w szkołach podstawowych gminy Leoncin -Zwiedzą

za pan brat.
Numer oqłoszenia: 349496 .2012; data zamieszczenia: 14.09,2012

ę'Y'1il.*'*"P'9;T P,I $ or o S z E N I E o ZAMoW I E N t U - usłu g i
tel./lan 22 785S5-82(85), ZZ 785-66_00
NIP: 53 1-16-66-399, REGOtt: 013270471

7amie gczan i e o głosze n i a : obowi ą'zkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publlcznego.

SEKGJA |: ZAMAWIAJĄGY

t. 1) NAztłl/A t ADRES: Uząd Gminy Leoncin , u|. Pańyzantów 3, 0$155 Leoncin, woj. mazowieckie, tel. 22

7856585, fuks 22 7856585.

Ad re s śrony l nte rnetowel za m aw l a| ąoe go : www. |eonci n. nbip. p|

t. 2) RoDzAJ ZAMAWIA,ĄGEGo: Administracja samoządowa.

tt.1.l) Nazwa nadana zamówieniu pnzea zamawiająoego: |ndywidua|izacja programu nauczania i

wychowania uczniów klas !-ll|w szkołach podstawowych gminy Leoncin .Zwtedząza pan brat..

tl.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

tl.1.3) określenie przedmiotu oraz wie|koś;l |ub zakresr zamówienia: Pzedmiotem zamówienia jest

świadczenic usług edukacyjnych potegających na przepowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych d|a

uczniów wskazanych przez7smauiającego w ramach projektu: |ndywidualizacja procesu nauczania i

wychowania uczniów k|as |.'lll w gminie Leoncin -Zwledząza pan brat. 7ajęcia będą realizowane w roku

szko|nym 2012.2013 (od paŹdziemika2012 r.. do maja 2013 r.) Usługi będąrea|izowane na terenie gminy

Leoncin w: Zespole Szkół Pubticznej Szko|e Podstawowei im. l.B. Singera w Leoncinie, Zespole Szkół

Publicznej Szkote Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Głusku, Zespole Szkót Publicznej Szkole

Podstawowej im. Powstańców Styczniorych w Górkach.

t!.1.4) Czy przewiduje dę udzle|enie zamówleń uzupełnia|ących: nie.

Il.1.5) Wspó|ny Słownik Zamówień (cPv): 80.00.00.0M' 80.10.00.0s5.

tl.1.6) Gzy dopuszcza dę złożenie ofefi częściowej: tak, |iczba części: 16.

|t.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.
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sEKcJA t|: PRzEDMloT ZAMÓW|EN|A

Il.r ) oKREśLENIE PRZEDM|oTU ZAMóW|ENIA
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tt.2) czAs TRWANIAZAMÓWENIA LUB TERMIN wYl(oNAN|A:7akończenie: 3.t.05.2013.

SEKGJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECH N ICZNYM

nt.2)zALacz<a
Czy przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

tt|.3) wARuNKl UDZAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

sP EŁN|ANIA wcH WARUNKóW

l|I. 3.1) Uprawnienia do wykonyrrania okreśoneJ działalności lub czynności' jeże|i przepisy

prawa nakładaJą obowiązek lch podadanla

opis sposobu dokonywania oceny ęełniania tego warunku

7amavaĄący 'ńrymaga aby wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą niezbędną do

prowadzenia zajęÓ będących pzedmiotem zamówienia, która m.in.: posiada wykształcenie wyższe

mgr z pzygotowanlem pedagogicznym oraz szczegółowe kwa|ifikacje określone w Rozpoządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia,|2 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli oraz okreś|enia szkół iwypadków, w których można zatrudnić

nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia

nauczycieli (Dz. U. z2009 r., Nr50, poz.400), odpowiednie dla poszczególnych częścizamówienia.

ocena spełnienia povrłyższych warunków zostanie dokonana wg formĘ spełnia/nie spełnia w

oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączonych do ofeńy pzez Wykonawcę.

llt.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis ęosobu dokonyrania oceny spełniania tego warunku

Zamawtający nie określa w tym zakresie kryteńół'.

!|l.3.3) Potencjał techni czny

opis ęosobu dokonywania oceny ęełniania tego warunku

Zamawiający musi dysponowaó odpowiednią ilością osób, aby zapewniÓ prawidłowośó wykonania

przedmiotu zamówienia (zajęcia prowadzone równoleg|e). ocena spełnienia povyyższych warunków

zostanie dokonana wg formuĘ spełnia/nie spetnia w oparciu o treśÓ dokumentów i oświadczeń

dotączonych do ofeĘ przez Wykonawcę.

l!l.3.4) osoby zdolne do wykonan|a zamówlenla

opis sposobu dokonyrania oceny ęełnlanla tego warunku

7amavaaiący wymaga aby wykonawca dysponował wykwa|if kowaną kadrą niezbędną do

prcwadzenia zajęć będących pzedmiotem zamówienia' ktÓa m.in.: posiada wykształcenie ułyższe

mgr z przygotowaniem pedagogicznym ora,z szczegółowe kwa|ifikacje określone w Rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej z dnia,|2 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwa|ifikacji

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół iwypadków, w których można zatrudnić

nauczycieli nie mających wyższego wyksztalcenia Iub ukończonego zakładu kształcenia

zpO.portal.uzp.gov,dlnderphp?ogloszenie=strow&pozycja=349496&rok=2012'09-14
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nauczycieli (Dz. U. z2009 r., Nr 50, poz. 400), odpowiednie d|a poszczególnych części zamówienia.

ocena spełnienia powyższych Warunków zostanie dokonana wg ficrmuły spełnia/nie spełnia W

oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dotączonych do ofeńy pzez Wykonawcę.

llt.3.5) Sytuacla ekonomiczna I finansowa

opis sposobu dokon1nłania oceny spełniania tego warunku

Zamawtający nie okreś|a w tym zakresie kryteńów.

tt!.4) tNFoRMAcJA o oŚWtADczENtAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E MA.JĄ DosTARcłc

WYKoNAWGY w cELu P oTWt ERDZENIA s P EŁNIAN|A WARUN KÓW UDz AŁU W P osTĘP oWAr.| ! U

ORAZ NIEPODLEGANIA WYIGUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania ęełnlania przez wykonawę warunków, o których mowa w arL 22

ust 1 uśawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w posilępowaniu, na|eży

przedłożyć:

o ułykaz osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usfug, kontro|ę jakości |ub kierowanie robotami budow|anymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodottvych, dośWadczenia i wykształcenia

niezbędnych d|a urykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych pzez nie czynności,

oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymiosobami

|||.4.2| W zakres|e potwierdzenla niepodlegania wykluczeniu na podśawie ań 24 usL 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z rłłaściwego rejestru, jeżeli odębne pzepisy wymagająwpisu do rejestru, 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 udzie|enie zamówienia a|bo składania ofeń, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustauy

ilr.6) |NNE DOKUMENTY

lnne dokumenĘ niewymienlone w pkt |ll.4) albo w pkt lll.5)

Poświadczone kwalifikacje osób do wykonania zamówienia. Uprawnienia potwierdza się dyplomami

ukończenia wyższych studiów mgĘ studiów podyp|omowych' świadectwami ukończenia kursów

kwalifikacyjnych.

ll|.7) Czy ogranicza dę możliwość ubiegania dę o zamówienie publiczne ty|ko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników śanow|ą osoby nlepełnoęrawne: nie

SEKCJA IV: PROGEDURA

!V.1) TRYB UDZELENIA zAniÓWtENlA

zpO.portal.uzp.gov.pllnderphp?ogloszenie=show&poryda=349496&rck=2012{9-14
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tV.1.1} Tryb udzietenia zamówienia: p]zetarg nieograniczony.

tv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lv.2.1) lG1tteria oceny ofeń: najniższa cena.

|v.2.2| czy przeprowadzona będzle aukc|a e|ekbontczna: nie'

rv.3) znillANA UMOWY

Czy przewiduje dę iśotne zmiany pośanowień zawańej umowy w śosunku do treści ofeĄl, na
podśawle której dokonano wyboru wykonawcy: nie

lv.4) ! NFORMAGJE ADM tNt STRACYJNE

lV.4..|) Adres śrony intemetowej, na której Jeś dośępna ęecyfikacja iśotnych warunków
zamówie n|a : www.|eoncin.nbip. p|

Specy|tkację iśotnych warunków zamówienia można uzyd<ać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin, u|.
Pańyzantów 3, 0$155 Leoncin.

|v.4.4| Termin d<ładania wn|od<ów o dopuszczen|e do udz|ału w pośępowanlu tub o|r,rt:21.o9.2o12
godzina 10:00, miejsce: Uząd Gminy Leoncin, ul. Pańyzantów 3, 0$,155 Leoncin, pokój nr 8..
lV.4.5) Termin związania ofeĘ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Iv.4.16) |nformacJe dodatkowe, w tYm dotyczące finansowanla proJektu/programu ze środków Uni|
Europejd<iej: Projekt PoKL, Priorytet X Działanie 9.1, Poddziałanie9.1.2.

|v.4.17| czy przewidu|e r$ę unieważn|enie pośępowania o udzietenie zamówien|a, w przypadku

nieprzyznania śodków pochodzących z budżetu Unii Europejd<iej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonel pnzez pańśula członkowskie Europejd<iego Porozumienia o Wotnym
Hand|u (EFTA)' które miały byó przeznaclone na ś|nansowanie całośct tub częśct zamówienta: nie

czĘŚÓ Nr: 1 NAz1ń/A: Zadanie |, częśó 1: zajęcia d|a dzleci ee spacyficznymitrudnościamiw czytaniu i
pisaniu, w tym takie zagrożonych dysleksją. W: ZS Leoncin, SP Leoncin.

{) Krótki opis ze wd<azaniem wie|kości |ub zakresu zamówieni a: 128 godzin .4 grupy po 32
godziny..

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPv): 80.10.0o.oo.5.

3) Czas trwa nia l ub te rm i n wykona nia : 7akończenie: 31. 05.201 3.

4) Kryteria ooeny ofeń: najniższa cena.

czĘść Nr: 2 NAZllV A:Zadanie |, część 2: Ąęciad|a dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych. W: ZS Leoncin, Sp w Leoncinie..

1) Krótki opis ze wd<azaniem wielkości tub zakrestr zamówieni az 128 godzin .4 grupy po 32
godziny..

2) Węólny Słown|k Zamówień (cPv): 80.1o.oo.oo.5.

3) czas trwa ni a l ub te rm i n wykona nia : 7akończenie: 31 . 05.201 3.

zp0.portal.uzp.gov,pllndexphp?ogloszenie=show&poryda=349496&rok=2012{B-14
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4) Kryteńa oceny oferfi najniższa cena.

czĘŚĆ Nr: 3 NAZtlllA: zadanie l, częśó 3:7ajęcia logopedyczne dla dzieci z zabuzeniami rczwoju mowy. W:

ZS Leoncin, SP w Leoncinie..

1) Krótki opisze wd<azaniem wie|koścl lub zakresu zamówienia:352 godziny zegarcwe.11 grup

po 32 godz. zegarowe..

2) Wspólny Słownlk Zamówień (GPv): 80.10.00.00.5.

3) Czas tnva nia l ub te rm i n wykona nia : 7akończenie: 31 .05.201 3.

a) Kryteria ooeny ofeń: najniższa cena.

czĘśĆ Nr: 4 NAZlllA: zadanie |, częśó 4:7aięcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne d|a dzieci z

zaburzeniami komunikacji społecznej. W: ZS Leoncin, SP w Leoncinie..

1) Krótk| oplsze wd<azan|em wlelkoścl |ub zakregr zamówIenia: 32 godziny zegaowe. 1 grupa po

32godz. zegarowe..

2) Wspótny Słownik Zamówień (CPv): 80.10.00.0&5.

3) Czas tnranl a I ub te rm l n wykona nl a : 7akończenie: 31 . 05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘŚć Nr: 5l.|AZUl/A: zadanie t' częśÓ 5: Gimnastyka korekcyjna dla dzieciz wadami postawy.W: ZS

Leoncin, SP w Lconcinie..

1) Krótkt opts ze wd<azanlem wtetkośc| tub zakresu zamówteni al 128 godzin . 4 grupy po 32

godziny..

2) Węólny Słownik Zamówień (cPv}: 80.10.00.00.5.

3) Gzas trwa nla l u b te rm ln wykonanla z 7akończenie: 31 . 05.201 3.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

czĘśc Nr: 6 NAZUI/A: zadanie l, częśÓ 6:7ajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych: a) zajęcia matematyczne b) zajęcla polonistyczne W: ZS Leoncin' SP w Leoncinie..

l) Krótki opis ze wd<azaniem wielkoścI |ub zakresu zamówieniaz 192 godziny . 6 grup po 32

godziny..

2) Wspótny Słownik Zamówień (GPv): 80.10.00.0s5.

3) Czas trwa nia ! u b te rm i n wykona nia : 7akończenie: 31 .05. 201 3.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

c4śĆ Nr: 7 NAZll\tA: zadanie ll' częśÓ 7:Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i

pisaniu, w tym takżezagrożonych dysteksją. W: ZS Głusk, SP w Głusku..

1) Krótki opis ze wd<azan|em wielkości lub zakresu zamówienia: 6.4 godziny . 2 grupy po 32

zpO. porta|.uzp. gov.pfi ndexńp?og|oszenie=sttow &pozy cJa =349{96&rok=20lz{B-l,t
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godzinY..

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPv): 80.10.00.00.5.

3) Czas trwa ni a l ub te rm l n wykona ni a : 7akończenie: 31 . 05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘść Nr: 8 NAZlll|A: zadanie ||, część nr 8:7ajęciad|a dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

matematycznych. W: ZS Głusk, SP w Głusku..

{) Krótkl opis ze wd<azaniem wielkoścl lub zakresu zamówienia: B[ godziny - 2 grupy po 32 godz..

2) Wspólny Słownlk Zamówień (cPV): 80.10.00'0G'5.

3) Gzas trwa nla I ub te rm l n wykona nla z Zakończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

czĘŚć Nr: 9 NAZUI|A: zadanie l|, częśÓ nr 9: Zajęcia logopedyczne dla dzieci zzabuęeniami rozwoju moqy.

W: 6 Głusk, SP w Głusku..

1) Krótki opisze wd<azaniem wie|kości |ub zakregr zamów|enia: 96 godzin zegarowych.3 grupy

po 32 godz. zegarowe..

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 80.10.00.00.5.

3) Czas trwa nla ! ub te rm i n w1ftona nla ; 7akończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofert najniższa cena.

cĘśĆ Nr: 10 NAZllt|A: zadanie l!, częśó 10: Ęęcia socjoterapeutyczne l psychoedukacyjne dla dzleciz

zabuaeniami komunikacji społecznej. W: ZS Głusk, SP w Głusku..

1) Krótki opis ze wd<azanlem wielkości lub zakresu zamówienia: 32 godziny zegarcwe . 1 grupa po

32gdz. zegan,we..

2) Wspólny Słownik Zamówień (cPv): 80.10.00.0&5.

3) Gzas trwa nia l ub te rm i n wykona nia : 7akończenle: 31 .05.201 3.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

czĘŚc Nr: 11 NAZltl|A: zadanie ll, częśÓ nr 11: Gimnastyka korekcyjna dla dzieciz wadamipostawy. W: ZS

Głusk, SP w Głusku..

{) Krótki opis ze wd<azan|em wie|kośc| lub zakregr zamówienia: 96 godzin . 3 grupy po 32

godzinY..

2) Węólny Słownik Zamówleń (GPv): 80.10.00.00.5.

3) czas trwa nia ! ub te rm i n wykona nia z 7akończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘśĆ Nr: 12 NAZllltA: zadanie II, częśó 12:-7ajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

tal,uzp.gov.pfindexphp?ogloszenle=strorv&pozycJa=349496&rok=2012{XFl4
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uzdotnionych: apajęcia matematyczne. W: 6 Głusk, SP w Głusku..

.!) Krótki opis ze wskazaniem wietkości tub zakrestl zamówienia: 04 godziny . 2 grupy po 32 godz..

2) Wspótny Słownik Zamówień (cPv): 8o.'10.00.006.

3) Gzas trwa n| a l ub te rm I n wykona nia z 7akończenie: 31 . 05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘŚć Nr: 13 NAZl/llA: zadanie |l|, częśó 13 Ąęciadla dzieci ze specyfcznymi trudnościami w czytaniu i

pisaniu, w tym takż,e zagrożonych dysleksją. W: ZS Górki, sP w Górkach..

1) Krótki opis ze wskazanlem wie|kośct tub zakresu zamówien|az 32 godziny . 1 grupa po 32

godziny..

2) Węólny Słownik 7amów|eń (cPv): 80.10.00.00ó.

3) Czas trwa nia l ub te rm l n wykona nia z 7akończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘŚĆ Nr: 14 NAZMIA: zadanie llt, część nr 14 7ajęcia logopedyczne dla dzieci z zabuaeniami rozwoju

mowy. W: ZS Górki, SP w Górkach..

{) Krótki opis ze wd<azantem w|elkości tub zakregr zamówienia: 64 godziny zegarowe . 2 grupy po

32gcd.z. zegarowe..

2) Wspótny Słownik Zamówień (GPv): 80.10.00.00.5.

3) Czas trwa ni a I ub te rm i n wykona nia : Takofrczenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteńa oceny ofeń: najniższa cena.

czĘśĆ Nr: 15 NAZtll/A: zadanie !lt, część nr 15: Gimnastyka korekcyjna dla dzieciz wadami postawy. W: ZS

Górki' sP w Górkach..

1) Krótki opis ze wskazaniem wietkości tub zakresu zamówienia: 32 godziny - 1 grupa po 32

godzinY..

2) Wspólny Słownlk Zamów|eń (cPv): 80.10.00.00.5.

3) czas trwa nia I u b te rm i n wykona nia z 7akończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteria ooeny ofeń: najniższa cena.

c4śÓ Nr: 16 NAZlll|A: zadanie t|l, część nr 16: Ąęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych: a) zajęcie ptastyczne i muzyczne. W: 6 Górki' sP w Górkach..

1) Krótkl opls ze wd<azantem wtelkośc| lub zakresu zamów|enla: 32 godziny . 1 grupa po 32

sodziny.. /l
2)Węó|nySłownikZamówień (CPV):8o.1o.oo.0&5. l|

WóJT futnv
3) czas trwa ni a l ub termi n wykonania : 7akończenie: 31 .05.201 3.

4) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.
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