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Katowice, 13.10.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 2/2017/11.1.4 

 

dotyczące świadczenia usługi: przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie 
planowania dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć 

uczniów w projekcie „Dotknij nauki” 
 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
 
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  
Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca  
2016 roku, w szczególności pkt 6.5. Wytycznych - Zamówienia udzielane w ramach projektów, 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
zwane dalej Wytycznymi. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego oraz 

przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów  na potrzeby realizacji projektu 
„Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17) realizowanym w ramach osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Organizacje przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . 

 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego składa się z trzech etapów:  
Etap 1 – Opracowanie narzędzi diagnostycznych i organizacja sieci współpracy nauczycieli w zakresie 
wykorzystania ww. narzędzi diagnostycznych i doskonalenia planów dydaktycznych wraz  
z zapewnieniem moderowania w sieciach współpracy przez ekspertów.  
Etap 2 – Organizacja warsztatów metodycznych dla 96 nauczycieli w wymiarze 26 godzin. 
Etap 3 – Organizacja seminarium podsumowującego warsztaty i prace w sieci nauczycieli.  
 
Celem realizacji niniejszej usługi jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania 
dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów z matematyki  
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i przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej i wymagań 
egzaminacyjnych. 
 

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do I.2019r.  

Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia będzie ustalany na bieżąco z wybranym Wykonawcą 

po podpisaniu Umowy i będzie dostosowany do indywidualnych możliwości Uczestników Projektu.  

Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego Szkoły Podstawowe zlokalizowane na 

terenie miasta Zabrze. 

Uczestnicy w projekcie: Uczestnikami w projekcie są uczniowie/uczennice (1200 osób) oraz 
nauczycieli/ek (w sumie 96 osób) z 20 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta 

Zabrze.  

Wykonawca zobowiązany jest: 

a. do przekazywania, w terminie do 5 dni kalendarzowych od zakończeni a miesiąca, wszystkich 
dokumentów potwierdzających realizację usługi w zakończonym miesiącu (listy obecności 

itp.). 

b. do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu świadczonej usługi ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo łecznego. 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 
 
Poniżej przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , uwzględniając etapy realizacji 
zamówienia: 
 
Etap 1 – Opracowanie narzędzi diagnostycznych i organizacja sieci współpracy nauczycieli w zakresie 
wykorzystania ww. narzędzi diagnostycznych i doskonalenia planów dydaktycznych wraz  
z zapewnieniem moderowania w sieciach współpracy przez ekspertów: 

1. Opracowanie testu do badania umiejętności matematycznych zgodnie ze standardami 
egzaminu ośmioklasisty. 

2. Opracowanie elektronicznej aplikacji, która umożliwi nauczycielom samodzielną, 
automatyczną analizę ilościową wyników. 

3. Opracowanie analizy zbiorczej ilościowej wyników uczniów ze wszystkich szkół biorących 
udział w projekcie. 

4. Opracowanie raportu wzorcowego o poziomie opanowania umiejętności matematycznych 
uczniów szkół z analizą jakościową będący punktem odniesienia do analizy wyników szkoły.   
Wyniki badania mogą być zaprezentowane nauczycielom i dyrektorom szkół podczas 
seminarium. 

5. Badanie z wykorzystaniem testu opracowanego zgodnie ze standardami egzaminu 
ósmoklasisty ma na celu zapewnić: 

a. uczniom możliwość zmierzenia się z wymaganiami podobnymi do egzaminacyjnych 
oraz oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną,   

b. uczniom i nauczycielom informację zwrotną o poziomie osiągnięć w obszarze celów 
ogólnych i szczegółowych podstawy programowej,  

c. nauczycielom dać wskazówki do nauczania w zakresie konkretnych umiejętności, w 
tym indywidualizacji nauczania w obrębie klasy.  
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6. Wykonawca zapewni min. 8 Moderatów w tym 4 ekspertów diagnozy dydaktycznej i 4 
ekspertów przedmiotowych, których zadaniem będzie moderowanie sieci współpracy 
nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi diagnostycznych i doskonalenia planów 
dydaktycznych. 

7. Moderatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia konsultacji e-learningowych w ilości 25 
godzin zegarowych na grupę. W projekcie zaplanowano 8 grup tworzących jednocześnie sieci 
współpracy. W sumie 200 godz. zegarowych moderowania na platformie ORE tj. 
www.doskonaleniewsieci.pl 
 

Etap 2 – Organizacja warsztatów metodycznych dla 96 nauczycieli w wymiarze 26 godzin:  
1. Przeprowadzenie warsztatów doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie planowania 

dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów  
z matematyki i przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej  
i wymagań egzaminacyjnych dla 96 nauczycieli/ek podzielonych na 8 grup.  

2. Warsztaty odbywać się będą w tygodniu popołudniami oraz w soboty. W ramach warsztatu 
zaplanowano na jedną grupę:  

a. 2 spotkania w tygodniu popołudniami po 5 godz.  
b. 2 spotkania w sobotę po 8 godz.  

W sumie na jedną grupę warsztatową przypada 26 godz. W projekcie zaplanowano w sumie 8 
grup warsztatowych. W sumie 208 godzin. 

3. Warsztaty dla poszczególnych grup mogą odbywać się w tym samym czasie. W związku z 
powyższym Wykonawca musi zapewnić do poprowadzenia warsztatów min. 4 ekspertów 
diagnozy dydaktycznej i 4 ekspertów przedmiotowych.  

4. Program warsztatów musi być ustalony i zaakceptowany przez  Zamawiającego. 
5. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania 

dydaktycznego oraz przeprowadzania celowych diagnoz poziomu osiągnięć uczniów  
z matematyki i przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programow ej  
i wymagań egzaminacyjnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poczęstunek dla uczestników warsztatów. Podczas 
warsztatów: 

a. 5 godzinnych odbywających się w tygodniu popołudniami Wykonawca zapewni 
serwis kawowy w postaci: kawy, herbaty, wody, kruchych ciasteczek. W sumie 96 
osób, 2 dni warsztatowe.  

b. 8 godzinnych odbywających się w sobotę Wykonawca zapewni serwis kawowy w 
postaci kawy, herbaty, wody, kruchych ciasteczek oraz obiad w postaci: II dania wraz 
z napojem. W sumie 96 osób, 2 dni warsztatowe. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z realizacji umowy na wzorach 
dostarczonych lub zaakceptowanych przez Zamawiającego m.in.: listy obecności, dzienniki 
zajęć itp.  Dokumenty związane z realizacją umowy Wykonawca jest zobowiązany drukować 
na własny koszt. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do zapewnienia Uczestnikom Projektu 
materiałów (np. testów, ćwiczeń, itp.) i oznaczania ich zgodnie z zasadami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 
 
 
 

http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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Etap 3 – Organizacja seminarium podsumowującego warsztaty i prace w sieci nauczycieli:  

1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować seminarium podsumowujące warsztaty i prace w 
sieci nauczycieli.   

2. Opracowanie prezentacji wyników zbiorczych z wizualizacją pod kątem analiz ilościow ych i 
jakościowych, która umożliwi nauczycielom wykorzystywanie danych z raportu do analizy 
wyników uczniów z poszczególnych szkół.  

9. Zapewnienie materiałów szkoleniowych: teczka, długopis notatnik – po 100szt. Materiały te 
muszą być oznaczone zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poczęstunek dla 100 uczestników seminarium w 
postaci serwisu kawowego: kawy, herbaty, wody, kruchych ciasteczek.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sale/aule wyposażoną w niezbędny sprzęt, 
nagłośnienie, krzesła dla 100 osób. 

5. Zapewnienie 4 ekspertów prezentujących wykłady merytoryczne na seminarium.  
 
V. KOD CPV  
 
CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
 
VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 
1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z nauczycielami tj. zrealizowali usługi 
szkoleniowe dla nauczycieli, w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżel i okres 
prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, na łączną kwotę co 

najmniej 100 000,00 zł brutto, w którym przeszkolili co najmniej 100 osób. 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego  oraz przedstawionych przez 
Wykonawcę referencji/dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług wykazanych 

w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający 
jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. opis usługi musi jednoznacznie 

wskazywać na spełnienie ww. wymagań wobec Wykonawcy). 

b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 8 ekspertami w tym 4 
ekspertów diagnozy dydaktycznej i 4 ekspertów przedmiotowych posiadającymi wykształcenie 
z kwalifikacjami pedagogicznymi, gdzie każda z tych osób spełnia następujące warunki:  

- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole;  
- ukończony kursu i/lub studiów podyplomowych pomiaru dydaktycznego;  
- doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników systemu oświaty z 

zakresu zagadnień związanych z diagnozą edukacyjną/egzaminowaniem – minimum 50 
godzin dydaktycznych; 

- pełnienie funkcji egzaminatora/Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 
/Koordynatora egzaminu zewnętrznego 
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- doświadczenie w zakresie konstruowania/recenzowania zadań 
egzaminacyjnych/konkursowych 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie 

tymi osobami i ich doświadczenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 3 w sposób umożliwiający 

jednoznaczną ocenę spełnienia ww. wymagań przez zaproponowaną kadrę.  

KLAUSULA SPOŁECZNA 

Przyznaje się dodatkowe punkty jeżeli Wykonawca zatrudni minimum  jedną osobę 

niepełnosprawną do obsługi lub przeprowadzenia usługi w ramach nini ejszego zamówienia. 

c) Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.  

d) Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek  na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 

przepisami. 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.  

e) Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Wykonawcy zwi ązanych  
z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. 
dokumentów na wezwanie Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia, na każde żądanie Zamawiającego, 
odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość każdej z kwestii zawartych  

w podpunktach a – e punktu 1. 

3. Wnieśli wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania 
ofert. 

4. O wykonanie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z OŚWIATA i BIZNES Spółką 
z o.o. osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OŚWIATA  
i BIZNES Spółką z o.o.  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
OŚWIATA i BIZNES Spółką z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu OŚWIATA i BIZNES Spółką 
z o.o. czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
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- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. DODATKOWE WARUNKI 
 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:  
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
- odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
- niewykonania postanowień umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  za 

przedmiot umowy. 
b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy od 

wykonania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy z wyłączeniem okoliczności o których 
mowa w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

c. Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości wyższej niż  określona w pkt.1 i 2 na 
drodze postępowania sądowego. 

2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów, jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o 
dofinansowanie.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów 
postępowania.  
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert.  
7. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego 
zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na k onto 
Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3% kwoty łącznej składanej oferty 
na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 38 2490 0005 0000 4530 3023 9439 w banku 
ALIOR BANK S.A. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. 
Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych  procedurą dokumentów oświadczeń – bez 
względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.  Wadium zostanie zwrócone 
Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.  
8. Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia złożenia Oferty.  
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VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY  
 

1. Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po 
obustronnej akceptacji stron.  

2. Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:  
a. terminu i harmonogramu realizacji umowy;  
b. liczby osób, która uzależniona będzie od stanu rekrutacji w projekcie i może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do niniejszego zapytania. Zmniejszenie lub 
zwiększenie liczby osób nie będzie przekraczać 10% założonych wskaźników, o których 
mowa w niniejszym zapytaniu. Zwiększenie liczby osób nie powoduje zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje niezmienione również w 
przypadku zmniejszenia liczby uczestników pod warunkiem zachowania tej samej liczby 
grup. 

 
 
VIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone w przypadku zwiększenia liczby 
uczestników projektu. 
 
IX. KRYTERIA OCENY 
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane 
zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:  

1. Cena – 40% (maksymalnie 40 punktów) 

W kryterium Cena maksymalną ilość 40 punktów, czyli 40% otrzyma Oferta1, która zawiera najniższą 

cenę; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów = 
Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert 

x 40 punktów 
Cena brutto badanej oferty 

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie. 

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy). 

                                                 
1
 lub Oferty, jeśli  więcej Ofert będzie zawierało tę samą cenę. 
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Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty. 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych  
w Zapytaniu ofertowym. 

2. Doświadczenie – 40% (maksymalnie 40 punktów) 

W kryterium Doświadczenie maksymalną ilość 40 punktów, czyli 40% otrzyma Oferta2, która 
przeszkoliła najwięcej osób z grupy docelowej, czyli nauczycieli w okresie trzech lat przed dniem 
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie 
Oferty będą oceniane zgodnie z kryterium: 
-  przeszkolono 0-100 nauczycieli - 0 pkt. 
- przeszkolono 101 – 200 nauczycieli – 10 pkt 
- przeszkolono 201 – 300 nauczycieli – 20 pkt 
- przeszkolono do 301 – 400 nauczycieli – 30 pkt 
- przeszkolono powyżej 401 nauczycieli – 40 pkt 
Wartość przeszkolonych nauczycieli Wykonawca przedstawia w Oświadczeniu, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
3. Status placówki doskonalenia nauczycieli – 15% (maksymalnie 15 punktów) 
W kryterium Status placówki doskonalenia nauczycieli maksymalną ilość 15 punktów, czyli 15% 
otrzyma Oferta3, która posiada status publicznej lub niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli. 
Oferty będą oceniane zgodnie z kryterium: 
- 0 pkt. - Oferent nie posiada statusu publicznej lub niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli  
- 20 pkt. – Oferent posiada status publicznej lub niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli  
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że jest zapisany w odpowiednim 
rejestrze Placówek Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U., Nr 200, 
poz. 1537, ze zmianami) oraz innymi przepisami prawa.  
4. Spełnienie klauzuli społecznej – 5% (maksymalnie 5 punktów) 
W kryterium Spełnienie klauzuli społecznej maksymalną ilość 5 punktów, czyli 5% otrzyma Oferta4, 
która zwiera deklarację Oferenta  zatrudnienia osoby niepełnosprawnej  wraz ze zobowiązaniem do 
przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy podpisanej z osobą niepełnosprawną nie później niż na 
pięć dni przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów: 1 Cena + 2 Doświadczenie + 
3 Status placówki doskonalenia nauczycieli + 4 Spełnienie klauzuli społecznej) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa 
zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
 

                                                 
2
 lub Oferty, jeśli  więcej Ofert będzie zawierało potwierdzenie wymaganego doświadczenia. 

3
 lub Oferty, jeśli  więcej Ofert będzie zawierało tę samą cenę. 

4
 lub Oferty, jeśli  więcej Ofert będzie zawierało tę samą cenę. 
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X. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz 

zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.  
3. Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją 

Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem 
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
Do Formularza ofertowego należy załączyć: 

- Oświadczenie (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego); 
- Referencje/dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług  wykazanych w Załączniku 

nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego; 
- Oświadczenie (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego); 
- Potwierdzenie wpłacenia wadium 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. 
postępowania 2/2017/11.1.4”. 

 

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017r. do godz. 

11:00 w Sekretariacie Biura Zarządu OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o., który mieści się w 
Katowicach (40-092) przy ul. Mickiewicza 28/7 (II piętro). 

2. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data  
i godzina wpływu oferty do ww. Sekretariatu.  

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.  
4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie 

oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 
 
XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań pros imy o kontakt z Panią Joanną Majewską (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00): telefon 32/258-71-72 wew. 21; e-mail: 

zarzad@oswiata.slask.pl 

 
XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.  
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

a. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania, 

b. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub  wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

 
 

mailto:zarzad@oswiata.slask.pl
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XIV. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  
3. Informacja o wyniku postępowania umieszona zostanie na stronie internetowej: 

http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci 
Dodatkowo Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania 
(ewentualnie o jego unieważnieniu)  drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres 
podany w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
ofertowego). 

4. OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i 
dostarczeniem ofert przez Wykonawców. 

5. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego 
bez podania przyczyn. 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1,  
2. Wzór Oświadczenia dot. realizacji usług dla nauczycieli– załącznik nr 2,  
3. Wzór Oświadczenia dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonani zamówienia - załącznik     
nr 3, 
 
 
 

Z poważaniem 
 

Piotr Skrzypecki 

Prezes Zarządu 
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 

http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci

