Ostróda, 1 stycznia 2017r.
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”
im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224
14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/IG
dotyczy zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu
zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu
pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”
I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9/224, 14-100 Ostróda, tel. 667 001 805
NIP: 741-200-37-44, REGON: 510333103
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda) w związku
z realizacją projektu „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki.
Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zajęcia odbywać się będą w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda)
po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do
wymogów uczestników i warunków pracy szkoły, według opracowanego przez Zamawiającego planu.
Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 45 minut - godzina lekcyjna. Wyłoniony Wykonawca
zobowiązany będzie do przeprowadzenia diagnozy wstępnej umiejętności uczestników zajęć (II17,
IX17,IX18), diagnozy okresowej monitorującej postępy uczniów (IV17, I18, XI18) oraz diagnozy
końcowej, którą należy przeprowadzić w VI17, VI18 i w XII18 roku, do 4 tygodni od zakończenia
wsparcia. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie prowadzenie zajęć, bieżące
uzupełnianie dziennika, systematyczne wypełnianie i oddawanie kart pracy i rachunków (jeden raz
w miesiącu), informowanie Zamawiającego o dłuższych nieobecnościach uczestników podczas zajęć,
a także monitorowanie postępów uczniów i informowanie o ewentualnym ich braku u odbiorców
ostatecznych. Zajęcia prowadzone będą od 06.02.2017r. do 23.06.2017r., od 15.09.2017r. do
23.06.2018r. i od 15.09.2018r. do 15.12.2018r.
CPV: 80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Zajęcia realizowane w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego (gmina Ostróda):
a)

„Angielski jest prosty” – zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kl.I-III z Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda), prowadzone w trzech grupach
po 15 uczniów o zróżnicowanym poziomie posługiwania się językiem angielskim (jedna grupa
średniozaawansowana dla uczniów zdolnych, dwie grupy dla uczniów początkujących)
w wymiarze 2h/tygodniowo w każdej z grup. Zajęcia w grupie średniozaawansowanej będą
prowadzone z zastosowaniem eksperymentu, polegającego na immersji językowej –
posługiwanie się językiem obcym jako narzędziem służącym do poznawania świata.
Uczniowie omawiać będą zagadnienia przyrodnicze, matematyczne, geograficzne,
biologiczne w języku angielskim. Do prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie tablica
interaktywna z oprogramowaniem, głośnikami, rzutnikiem multimedialnym i laptopem. Do
realizacji: 180h zajęć w roku 2017 i 180h zajęć w roku 2018. Łącznie w projekcie 360h.
Wymagania stawiane oferentowi: wykształcenie wyższe min. I sopnia z przygotowaniem
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b)

c)

d)

e)

pedagogicznym, minimum certyfikat językowy uprawniający do nauczania języka angielskiego
w gimnazjum, lub wykształcenie wyższe kierunkowe (język angielski) lub podyplomowe
z przygotowaniem pedagogicznym.
„Mówię po niemiecku” – zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kl.I-III z Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu (gmina Ostróda), prowadzone w jednej grupie
10 uczniów w wymiarze 2h/tygodniowo. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.
Do prowadzenia zajęć wykorzystywana będzie tablica interaktywna z oprogramowaniem,
głośnikami, rzutnikiem multimedialnym i laptopem. Do realizacji: 60h zajęć w roku 2017 i 60h
zajęć w roku 2018. Łącznie w projekcie 120h. Wymagania stawiane oferentowi: wykształcenie
wyższe min. I sopnia z przygotowaniem pedagogicznym, minimum certyfikat językowy
uprawniający do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, lub wykształcenie wyższe
kierunkowe (język niemiecki) lub podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym.
„Piłka nożna sposobem na życie!” – zajęcia dla grupy 15 chłopców z klas I-III z Gimnazjum
im. Żołnierza Polskiego w Durągu w wymiarze 2h tygodniowo polegające na rozwijaniu
umiejętności piłkarskich i współpracy zespołowej. Do realizacji 60h zajęć w roku szkolnym
2017 i 60h zajęć w roku 2018. Łącznie w projekcie 120h. Wymagania stawiane oferentowi:
wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe AWF z przygotowaniem pedagogicznym
i kurs min. instruktora piłki nożnej.
„Poprzez siatkówkę do efektywnej współpracy!” – zajęcia dla grupy 15 dziewcząt z klas
I-III z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w wymiarze 2h tygodniowo polegające na
rozwijaniu umiejętności siatkarskich i współpracy zespołowej. Do realizacji 60h zajęć w roku
szkolnym 2017 i 60h zajęć w roku 2018. Łącznie w projekcie 120h. Wymagania stawiane
oferentowi: wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe AWF z przygotowaniem
pedagogicznym i kurs min. instruktora siatkówki.
„Eksperymentuję na biologii i geografii” – zajęcia dla dwóch grup po 15 uczniów z klas I-III
z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w wymiarze 2h tygodniowo, polegające na
uczeniu biologii i geografii przez doświadczenie z zastosowaniem TIK. Zajęcia prowadzone
będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów. Zajęcia z geografii i biologii odbywać się będą naprzemiennie w
module I oraz w sposób interdyscyplinarny w module II. W module I omawiane będą
następujące działy: 1.Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. 2.Ekologia w życiu
człowieka. 3.Flora i fauna w życiu człowieka. 4.Kształt, ruchy ziemi i ich następstwa.
5.Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. 6.Regiony geograficzne Polski z
uwzględnieniem Parków Narodowych oraz Warmii i Mazur. W module I podczas zajęć
tworzone będą krzyżówki, gry dydaktyczne, szyfrogramy. Moduł II interdyscyplinarny oparty
będzie na eksperymentach. Część zajęć odbywać się będzie w terenie przez badania. Zajęcia
uzupełnione zostaną o dwie wycieczki edukacyjne 1-dniową do Oceanarium w Gdyni oraz
Fokarium na Helu (IX 2017) oraz o 4-dniową wycieczkę do jednego z Parków Narodowych (VI
2018). Podczas wycieczki uczniowie prowadzić będą badania m.in. gleby, natężenia dźwięku,
a następnie porównają je z wynikami badań przeprowadzonych na miejscu. Do realizacji 120h
zajęć w roku szkolnym 2017 i 120h zajęć w roku 2018. Łącznie w projekcie 240h. Wymagania
stawiane oferentowi: wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z biologii i geografii
z przygotowaniem pedagogicznym. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez
nauczycieli biologii i geografii, posiadających w/w kwalifikacje, pod warunkiem przygotowania
wspólnego programu uwzględniającego rozkład materiału z przypisaniem poszczególnych
nauczycieli do jego realizacji i testu rekrutacyjnego.

3. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 od 06.02.2017r. do 23.06.2017r., od 15.09.2017r. do 23.06.2018r. i od 15.09.2018r. do
15.12.2018r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne i prawne, które spełniają wymogi
w zakresie kwalifikacji i doświadczenia oraz nie są powiązane kapitałowo lub osobowo
z zamawiającym (beneficjentem). Definicja powiązania kapitałowego zawarta jest w pkt. VIIII oraz
załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu
załączonym do niniejszego zapytania.
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Oferta musi:
- zawierać dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy
w przypadku osoby fizycznej lub pełną nazwę firmy z nr NIP i REGON, adres, numer telefonu i adres
mailowy w przypadku osoby prawnej),
- posiadać datę i miejsce sporządzenia,
- zostać podpisana przez oferenta,
- zawierać kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób przewidzianych
do prowadzenia danego typu zajęć,
- zawierać kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, który prowadzić będzie
zajęcia (o ile dotyczy),
- zawierać cenę brutto za 1 godzinę prowadzonych zajęć (zaoferowana cena powinna zawierać
wszystkie koszty związane z prowadzeniem zajęć – koszt dojazdu, koszt prowadzenia zajęć, koszty
obowiązkowo odprowadzanych składek do ZUS i US, w tym także ewentualne koszty pracodawcy
w przypadku, gdy ich odprowadzenie będzie wymagane),
- zawierać własny program zajęć obejmujący treści wymienione w zapytaniu ofertowym, obejmujący
co najmniej zakładane cele, stosowane środki dydaktyczne, metody i oczekiwane osiągnięcia uczniów
wraz z rozkładem materiału obejmującym 18 tygodni zajęć w roku szkolnym 2016/2017, 30 tygodni
w roku szkolnym 2017/2018 i 12 tygodni w roku szkolnym 2018/2019,
- zawierać test rekrutacyjny, z którego uzyskać można maksymalnie 50 pkt. wraz z kluczem
odpowiedzi (oceny) z zagadnień będących przedmiotem zajęć.
Oferent musi również załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z zamawiającym (beneficjentem).
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Biuro Projektu „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, ul. Jana III Sobieskiego 9/224,
14-100 Ostróda do dnia 09.01.2017r., godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 10.01.2017r. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.pelczarska.pl
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Pierwszym etapem badania oferty będzie sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych – kwalifikacje
osób przewidzianych do prowadzenia danego typu zajęć oraz kompletność dokumentacji (formularz
ofertowy, załącznik nr 1, program, test rekrutacyjny). Oferty, które nie będą kompletne zostaną
odrzucone.
Zamawiający dokona oceny ofert, spełniających wymogi formalne na podstawie następujących
kryteriów: Zaproponowana cena - 70%, stopień awansu zawodowego nauczyciela prowadzącego
zajęcia – 10%, atrakcyjność i poprawność merytoryczna programu zajęć – 10%, poprawność
merytoryczna testu rekrutacyjnego wraz z kluczem odpowiedzi (oceny) – 10%.
Ocena zaproponowanej ceny zostanie przeliczona na punkty według wzoru – cena najniższa/ cenę
badaną x 70. Posiadany stopień awansu zawodowego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
zostanie przeliczony na punkty według następującej metodologii:
10 pkt
- stopień awansu zawodowego – profesor oświaty;
8 pkt
- stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany;
6 pkt
- stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany;
4 pkt
- stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy;
2 pkt
- stopień awansu zawodowego – nauczyciel stażysta;
0 pkt
- brak stopnia awansu zawodowego
Atrakcyjność i poprawność merytoryczna programu zostanie oceniona w skali 0-10 pkt. przez
pracownika Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Podobnie oceniony zostanie test rekrutacyjny.
Punkty z tytułu zaproponowanej ceny, za stopień awansu zawodowego nauczyciela prowadzącego
zajęcia za atrakcyjność i poprawność merytoryczną programu i testu rekrutacyjnego zostaną
zsumowane. Na tej podstawie oferenci zostaną uszeregowani według liczby zdobytych punktów –
od największej do najmniejszej liczby zdobytych punktów.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
www.pelczarska.pl.
VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi/podmiotom, powiązanym z zamawiającym
(beneficjentem) kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta (zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Nie przewiduje się zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części na
każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Wybrany oferent zobowiązany będzie stawić się w siedzibie Zamawiającego w terminie i o godzinie
przez niego określonej wraz z oryginałami wszystkich wymaganych dokumentów w celu podpisania
umowy. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w ofercie
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 będzie traktowane jako uchylenie się
od zawarcia umowy.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 667 001 805.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
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