
 

 

Zapytanie ofertowe 1/JE/1/20016 

Zamówienie zgodne z zasadą konkurencyjności 

Gmina Studzienice z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice zaprasza do złożenia oferty na 

doradców merytorycznych w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród uczniów Zespołu 

Szkół w Ugoszczy, Zespołu Szkół w Studzienicach i Zespołu Szkół w Półcznie w ramach projektu pn. 

„Równe Szanse - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Gminy Studzienice” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3 - 

Edukacja, Poddziałanie 3.2.1 - Poprawa jakości edukacji ogólnej. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Gmina Studzienice z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice zaprasza do złożenia oferty 

na doradców merytorycznych w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród uczniów 

Zespołu Szkół w Ugoszczy, Zespołu Szkół w Studzienicach i Zespołu Szkół w Półcznie w ramach projektu 

pn. „Równe Szanse - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Gminy Studzienice” dla każdego 

z Zespołu Szkół oddzielnie. 

2. Do obowiązków doradcy merytorycznego w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród 

uczniów Zespołu Szkół w Ugoszczy, Zespołu Szkół w Studzienicach i Zespołu Szkół w Półcznie będzie 

należało: 

- opracowanie w porozumieniu z nauczycielami, systemu weryfikacji służącej ocenie braku kompetencji 

uczniów uczęszczających do Zespołów Szkół w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy, 

- ocena braku kompetencji uczniów uczęszczających do Zespołów Szkół w Studzienicach, Półcznie i 

Ugoszczy, 

- kierowanie uczniów uczęszczających do Zespołów Szkół w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy, do 

właściwej formy wsparcia na podstawie wyżej wymienionej oceny, 

- weryfikacja procesu nabywania kompetencji uczniów przez porównywanie wyników oceny testów 

sprawdzonych z przyjętymi wymaganiami i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej. 

 
II. OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

2016-08-01 – 2018-07-31 
 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
a) Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,    

b) Posiadają min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej lub 

gimnazjalnej. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie 
powyższych warunków. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Lp. Nazywa kryterium Ilość punktów możliwa do 
zdobycia  

1 Cena  70 pkt. 

2 Doświadczenie 30 pkt. 

Razem 100 pkt. 

 

Cena (brutto) za zamówienie obejmujące pełnienie funkcji doradcy merytorycznego przez okres od 

dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r. 

Cena – 70 pkt. 

Zamawiający przyjmuje cenę jako kryterium oceny ofert, przyjmując jej rangę 70 pkt.  

Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: 

Cn  

 X = -----------------x 70 pkt. 

 Cb 

Gdzie: 

X- kryterium cena oferty 

Cn- cena oferty najkorzystniejszej spośród oferowanych 

Cb- cena oferty badanej 

Doświadczenie – 30 pkt. 

Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej lub gimnazjalnej: 

a) posiadanie od 5 lat do 8 lat doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej 

lub gimnazjalnej – 15  pkt., 

b) posiadanie powyżej 8 lat doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej 

lub gimnazjalnej – 30  pkt., 



Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających doświadczenie na 

stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej lub gimnazjalnej w celu potwierdzenia danych 

zawartych w ofercie. 

Po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji dokumentów złożonych przez Wykonawców oraz po 

przyznaniu punktów złożonym  ofertom, Zamawiający sporządzi listę, na której umieści oferty 

Wykonawców ze wskazaniem punktów im przyznanych. 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 

udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP 

zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) 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. 

2. Z racji na status Zamawiającego, jako podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy PZP nie 

dotyczy go wykazywanie powiązań, o których mowa w pkt 1.  

 
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ SKŁADAJĄCY 

OFERTĘ 

1. Pisemną ofertę według wzoru określonego w Załączniki nr 1 a, b i c (odpowiednio dla Zespołu Szkół 

w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy) do niniejszego ogłoszenia, ze swoją kandydaturą należy złożyć w 

terminie do 21 października 2016 r. do godz. 14.00. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zakres wykluczenia) – załącznik nr 2 a, 

b i c (odpowiednio dla Zespołu Szkół w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy) 

3. Oświadczenie na temat wykształcenia i doświadczenia – załącznik nr 3 a, b i c (odpowiednio dla 

Zespołu Szkół w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy) 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  

Osoby do kontaktu:  

Imię i nazwisko: Marta Maślanka-Kin 

tel./fax: 59 82 166 08/ 59 82 166 10 



e-mail: budownictwo@studzienice.pl 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta doradcy musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

Oferta doradcy powinna zawierać: 

 imię, nazwisko, nazwę i dokładny adres Doradcy, datę sporządzenia oferty; 

 własnoręczny podpis Doradcy; 
W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco: 

Oferta na doradcę merytorycznego w zakresie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród uczniów 

Zespołu Szkół w Ugoszczy, Zespołu Szkół w Studzienicach i Zespołu Szkół w Półcznie w ramach projektu 

pn. „Równe Szanse - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Gminy Studzienice”. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać:  

 Pocztą lub osobiście na adres: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77–143 Studzienice, 

 przesłać skan oferty e-mailem na adres: budownictwo@studzienice.pl, 

 przesłać faksem na nr 59 82 166 10 w nieprzekraczalnym terminie do: 21 października 2016 r. 
do godz. 14:00 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

 1. 21 października 2016 r., godzina 14:30, pokój nr 8 Urzędu Gminy Studzienice. 

2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłany do każdego Wykonawcy i umieszczona na 

stronie internetowej Zmawiającego. 

Wójt Gminy Studzienice 

 

 

Studzienice, 14.10.2016 r. 

 


