Wysokie, 2017-09-25
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem
Wysokie 15
62-511 Kramsk
Tel. 632467239
Email: gimwysokie@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
prowadzone w ramach projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na
terenie K OSI” realizowanego w Gminie Kramsk na podstawie umowy podpisanej
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca
WRPO 2014+, nr RPWP.08.01.02-30-0052/16-00.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
1. Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Wysokie 15,
62-511 Kramsk
2. Opis przedmiotu zamówienia
Celem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych w zakresie:
Usługa/personel

Lp

Ilość godzin zegarowych

Czas trwania

Kwalifikacje
personelu

Kwalifikacje do
wykonywania

330 h w gimnazjum (łącznie

1.

Doradca zawodowy

66 uczniów, tj. 28 uczniów I

od dnia podpisania

edycja, 38 uczniów II edycja)

umowy do

/1h-45 min//5 h na

31.07.2019r

ucznia/ok.16,5 h w miesiącu

zawodu doradcy
zawodowego w
placówkach
oświatowych1
i przygotowanie
pedagogiczne2

1

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz.
1001, z późń. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532 z późń. zm).
2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 Nr 50,
poz. 400 z późń. zm.)

3. Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium:
a. cena brutto – waga kryterium: 50% (max 50 pkt.)
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium, otrzyma najtańsza oferta według
wzoru:

Liczba punktów = (wynagrodzenie brutto oferty najtańszej)/
( wynagrodzenie brutto oferty ocenianej) * 50
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b. Posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia – waga kryterium 50%
(50 pkt);
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie dołączonej do oferty
dokumentacji potwierdzającej wymagane wykształcenie. Dokumentacje należy złożyć
w formie załączników (pkt. IV formularza ofertowego). Oferent będzie przyznawał
punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
Warunek spełniony 50 pkt.
Warunek niespełniony 0 pkt.
4. Termin składania ofert
Oferta powinna wpłynąć do 6 października 2017 r. do godziny 14.00 Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę w formie pisemnej można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub
osobiście na adres Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła
II w Wysokiem, 62-511 Kramsk

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie

się

wzajemne

powiązania

między

Zamawiającym

lub

osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru, a wykonawcą polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. 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.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Elżbieta Bryl Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Wysokie 15, 62-511 Kramsk tel.
632467239

Wysokie, 2017-09-25

Pieczęć i Podpis Osoby Upoważnionej

