
 

 
 
 
 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.zs-czudec.itl.pl 

 

Czudec: NA WYBÓR O0IEKUNÓW I KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH -
PODKARPACKIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW-współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i 
kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Numer ogłoszenia: 365638 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Czudcu , ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec, woj. 
podkarpackie, tel. 17 2771 013, faks 17 2771 013. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA WYBÓR O0IEKUNÓW I 
KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH -PODKARPACKIE STAWIA NA 
ZAWODOWCÓW-współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest powierzenie świadczenia usługi opieki jak i koordynacji zadań w Zespołu 
Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz w Zespołu Szkół Technicznych w Czudcu 
wskazanych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do siwz. 
Zamówienie składa się z następujących części: 1. Wykonanie obowiązków Koordynatora 
szkolnego - Zespołu Szkół Technicznych w Czudcu 2. Wykonanie obowiązków Koordynatora 

http://www.zs-czudec.itl.pl/


 

szkolnego - Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 3. Wykonanie obowiązków opiekuna 
merytorycznego firm symulacyjnych - Szkolnej Agencji Kreatywnej i sklepiku 
uczniowskiego -Profit - Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 4. Wykonywanie 
obowiązków opiekuna sklepiku szkolnego -Profit - Zespołu Szkół Technicznych w 
Strzyżowie 5. Wykonywanie obowiązków opiekuna Szkolnej Agencji Kreatywnej - Zespołu 
Szkół Technicznych w Strzyżowie. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4, 79.42.10.00-1, 75.10.00.00-7, 
79.41.00.00-1, 79.50.00.00-9, 79.41.10.00-8, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5, 79.41.40.00-9, 
79.00.00.00-4, 80.00.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 
spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 
1 ustawy p.z.p. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 
spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 
1 ustawy p.z.p. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 
spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 
1 ustawy p.z.p. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o do realizacji zamówienia oddelegują osoby spełniające minimalne następujące 
wymagania Zadanie 1 Koordynatora szkolnego - Zespołu Szkół Technicznych 
w Czudcu: nie karana, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta w pełni z praw publicznych, wykształcenie wyższe (administracja, 
ekonomia), co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej 
Zadanie 2 Koordynatora szkolnego - Zespołu Szkół Technicznych w 
Strzyżowie :nie karana, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta w pełni z praw publicznych, wykształcenie wyższe 
(administracja, ekonomia), co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy 
administracyjnej Zadanie 3 - opiekun merytoryczny firm symulacyjnych - 
Szkolnej Agencji Kreatywnej i sklepiku uczniowskiego Profit: nie karana, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw 
publicznych, wykształcenie wyższe (prawnicze/administracyjne),2-letnie 
doświadczenie w pracy administracyjnej, uprawnienia pedagogiczne: studia, 
studium/kurs pedagogiczny, doświadczenie w prowadzeniu porad i konsultacji, 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Zadanie 4 - opiekun sklepiku szkolnego 
Profit: wykształcenie wyższe ekonomiczne, kwalifikacje pedagogiczne (np. 
kurs pedagogiczny), doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą, wiedzę i 
umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych 
oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym zakresie, 
umiejętności w zakresie obsługi komputerowych programów finansowo-
księgowych (obowiązujących na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe),posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w 
pełni z praw publicznych, nie karana Zadanie nr 5 - opiekun Szkolnej Agencji 
Kreatywnej: wykształcenie wyższe ekonomiczne, przygotowanie do nauczania 
prowadzenia działalności gospodarczej (np. w ramach studiów 
podyplomowych), wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu (zdobyte np. w 
ramach specjalności w toku studiów lub w ramach studiów podyplomowych), 
kwalifikacje pedagogiczne (np. kurs pedagogiczny), doświadczenie w zakresie 
działalności promocyjnej, doświadczenie w pracy z młodzieżą, posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, 
nie karana. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 
spełnia w oparciu o złożone oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 
1 ustawy p.z.p. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu 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 udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 



 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 ustawy p.z.p. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących 
okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) konieczność wprowadzenia zmian 
będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż 
Wykonawca stroną, w tym WUP 3) Zamawiający zrezygnuje z realizacji wybranej części 
zamówienia 4) Zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a nie była możliwa do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy 5) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 6) 
pojawienie się sytuacji nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia wszczęcia 
postępowania 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zs-czudec.itl.pl 



 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkół w Czudcu ul. Parkowa 7 38-120 Czudec.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 03.10.2012 godzina 08:00, miejsce: Zespół Szkół w Czudcu ul. Parkowa 7 38-120 
Czudec.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: PROJEKT -PODKARPACKIE STAWIA NA 
ZAWODOWCÓW- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


