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1. ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 
 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Tytuł zapytania 
Kompleksowa organizacja specjalistycznych zajęć 
rozwijających uzdolnienia uczniów oraz specjalistycznych 
zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe 
nauczycieli 93 szkół MOF Zielona Góra w ramach projektu 
„Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach 
zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

 

Publikacja zapytania 
Zapytanie ofertowe jest dostępne: 
-  na stronie internetowej Baza Konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjności.gov.pl,  
- na stronie internetowej beneficjenta www.ptezg.pl,  
- w siedzibie Zamawiającego. 

 

Charakter prawny zapytania 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania 
ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z 
zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, 
które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający: 

Nazwa 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  

Samodzielny Oddział w Zielonej Górze 

Forma prawna Stowarzyszenie 

Numer KRS 0000122355 

Numer NIP 9290118015 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Adres do korespondencji ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra 

E-mail biuro@ptezg.pl 

Fax 683270419 

Tel. 683202589 

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zamawiającego) 

Jacek Grzelak - Dyrektor Biura 

http://www.projektsn.pl/
http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/
http://www.ptezg.pl/
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 

 

 

Opis Projektu 
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach 
realizacji projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji 
w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 
2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.2.3. 
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na 
poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 
do       potrzeb      uczniów o       specjalnych      potrzebach 
edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra. 

 
Głównym celem projektu jest zwiększenie do końca V 
2023 r. szans edukacyjno-zawodowych 27.520 uczniów z 
97 publicznych i niepublicznych szkół MOF Zielona 
Góra (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 
oraz  przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania w 
przyszłości na rynku pracy zgodnie z potrzebami 
gospodarki regionu oraz udoskonalenie do końca V 2023r.     
umiejętności i kompetencji zawodowych 212 nauczycieli z 
ww. szkół w zakresie stosowania metod i form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu/rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy. 

 

Zwięzłe określenie przedmiotu 
zamówienia 

Kompleksowa organizacja specjalistycznych zajęć: 

 czterogodzinnych zajęć rozwijających uzdolnienia dla 
2 034 grup uczniów (ok. 90-osobowych) od IX 2018 
r. do III 2023 r. (średnio 416 grup w ciągu roku 
szkolnego), 

 trzygodzinnych zajęć rozwijających uzdolnienia dla 20 

grup uczniów (ok. 30-osobowych)  z klas I-III szkoły 

podstawowej (po 10 grup w roku szkolnym 2018/19 i 

2019/20), 

 pięciogodzinnych zajęć doskonalących umiejętności  
i kompetencje zawodowe 8 grup nauczycieli  (ok. 90-
osobowych) - po 4 grupy w 2019 roku i 2022 roku. 

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele rekrutują się z 93 
szkół MOF Zielona Góra, uczestniczących w projekcie 
„Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach 
zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.  

Wspólny Słownik Zamówień (kod 
CPV przedmiotu zamówienia) 

80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego 
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
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3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.2.1 CZĘŚĆ 1 – Kompleksowa organizacja specjalistycznych zajęć rozwijających 
uzdolnienia dla uczniów 93 szkół MOF Zielona Góra w ramach projektu „Świat 
nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF 
 

Wsparcie w ramach części 1. dotyczy rozwoju wiedzy, zainteresowań i 
umiejętności uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych na każdym etapie 
nauczania od klasy IV szkoły podstawowej do klasy IV szkoły ponadgimnazjalnej. 

Usługa obejmuje: 

 opiekę organizacyjną,  

 prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych specjalistów z przedmiotów, 
których dotyczy projekt, 

 opiekę merytoryczną (indywidualne konsultacje), 

 zapewnienie sal, pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia, 

 zapewnienie eksponatów, urządzeń, sprzętu doświadczalnego 
uatrakcyjniających prowadzone zajęcia, 

 zapewnienie zaplecza socjalno-sanitarnego,  

 zapewnienie materiałów eksploatacyjnych,  

 zapewnienie materiałów szkoleniowych. 
Grupą docelową wsparcia są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, zlokalizowanych w M. Zielona 
Góra i 4 gminach – Czerwieńsk, Sulechów i Zabór – ogółem 93 szkół 
prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym (w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o 
podstawę programową kształcenia ogólnego), których problemy, potrzeby i 
kierunki rozwoju określono w „Diagnozie zapotrzebowania szkół i placówek 
oświatowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry z zakresu 
kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz naukowo–technicznych, 
postrzeganych przez pryzmat nauk przyrodniczych w kształceniu ogólnym” – 
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
Uczniowie wywodzą się z ok. 800 oddziałów szkolnych (z wyłączeniem klas I–III 
szkoły podstawowej), w których wg stanu na rok szkolny 2017/2018 uczy się 
łącznie ponad 17 tys. uczniów, z tego w szkołach podstawowych (klasy IV–VI) 
ponad 40%, w gimnazjalnych ok. 17% i w ponadgimnazjalnych ponad 40%. 
Przewiduje się podobny łączny stan osobowy, w każdym kolejnym roku szkolnym 
– do końca trwania projektu. 
Szczegółowy zakres merytoryczny zajęć przedstawia program ramowy stanowiący 
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 
Zaplanowane w projekcie zajęcia rozwijające mogą zostać zrealizowane wyłącznie 
przez istniejącą już jednostkę, zdolną przeprowadzić zajęcia dla ponad 300 
uczniów dziennie (4 grupy x do 90 uczniów = do 360 uczniów dziennie), w dni 
powszednie - w godzinach zajęć lekcyjnych (8.00-16.00) – przez 150-200 dni w 
każdym roku szkolnym, przez kolejne 4 ½ roku. 
Jednostka musi posiadać specjalistyczne obiekty odpowiedniej wielkości – 
pozwalające na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą – dostosowane do 
użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  
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 Musi posiadać też bogate, innowacyjne wyposażenie i urządzenia 
edukacyjne – odpowiadające potrzebom zdefiniowanym w projekcie.  
Jednym z głównych atutów wykonawcy usługi musi być posiadanie 
wysokokwalifikowanych kadr. Zadania merytoryczne, przewidziane przez 
Wnioskodawcę, dotyczą innowacyjnych i kreatywnych działań edukacyjnych, w 
związku z czym oczekuje się od wykonawcy posiadania profesjonalnej 
kadry, mającej bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i 
młodzieży, jak również zatrudniania osób młodych odznaczających się dużym 
entuzjazmem, dobrym kontaktem z młodym odbiorcą oraz nastawieniem na 
aktywne przekazywanie wiedzy w oparciu o eksperymenty, warsztaty i 
projekty grupowe. Pracownicy wykonawcy muszą dysponować kompetencjami 
pozwalającymi na     wykorzystanie opracowanych     na potrzeby projektu, 
nowatorskich        scenariuszy nauczania        przedmiotów        matematyczno-
przyrodniczych. Wykonawca musi zapewnić jednolity, powtarzalny, wysoki 
standard zajęć dla wszystkich uczniów danego poziomu nauczania (1500 uczniów, 
czyli ok. 60 klas x 25 uczniów na każdym poziomie nauczania) – przez cały czas 
trwania projektu. Wykonawca usługi będzie ponosić pełne koszty związane z 
zatrudnieniem     pracowników     oraz     z utrzymaniem     i     modernizacją bazy 
szkoleniowej - przez cały okres realizacji projektu. 
Zajęcia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców z min. 3– 
letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży, 
posiadających znajomość metodyki realizacji zajęć i wiedzę o eliminowaniu 
stereotypów postrzegania ról kobiet/mężczyzn, dysponujących umiejętnością 
doboru środków komunikacji do wykształcenia, wieku i płci odbiorców. Wśród 
metod pracy będą stosowane: wykłady, pokazy, seminaria, warsztaty, 
doświadczenia, analiza przypadków. 

 Oferent zorganizuje zajęcia, które będą prowadzone na obszarze 
województwa lubuskiego w okresie od września 2018 roku do marca 
2023 roku z zastrzeżeniem, że zajęcia nie mogą być prowadzone w dni 
ustawowo wolne od nauki. 

 Zamawiający zapewnia transport uczestników zajęć do miejsca realizacji 
wsparcia w odległości nie większej niż 30 km od zlokalizowania danej 
szkoły. 

 W przypadku realizacji wsparcia w odległości większej niż 30 km od 
zlokalizowania danej szkoły Oferent w ramach wyceny musi uwzględnić 
koszty transportu uczestników do miejsca realizacji wsparcia. 

 Uczestnik nie może być zaangażowany do realizacji wsparcia danego dnia 
wcześniej niż o godzinie 8.00, a wsparcie danego uczestnika musi się 
zakończyć do godziny 16.00. 

 W przypadku gdy zaangażowanie uczestnika w realizację wsparcia trwa 
dłużej niż 5 godzin, Oferent zobowiązany jest w ofercie uwzględnić koszt 
zapewnienia wyżywienia (tj. pełnowartościowego obiadu). 

W każdym semestrze zostaną zrealizowane 4h zajęć dla każdej grupy. Wsparcie 
musi być realizowane w salach wyposażonych w sprzęt do ich prowadzenia 
(wysokie technologie, urządzenia doświadczalne – wykaz minimalnych wymagań 
co do sprzętu/urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć stanowi załącznik nr 7 
do zapytania ofertowego). Sprzęt musi być usytuowany w innowacyjnych 
obiektach wolnych od barier architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 
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 W każdym roku realizacji projektu zostaną zrealizowane zajęcia dla ok. 416 grup 
uczniowskich.  
Wsparcie musi być udzielane zgodnie z zasadą równych szans – m.in. elastyczne 
dopasowanie czasu zajęć dla osób dojeżdżających oraz tworzenie grup 
zintegrowanych - obejmujących m.in. osoby niepełnosprawne. 
 
Oferent  zobowiąże się do zabezpieczenia i przechowania list obecności 
uczestników, potwierdzających ich udział w zajęciach – do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. Oferent oznaczy sale zajęciowe materiałami dostarczonymi przez 
Zamawiającego - zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji projektów 
współfinansowanych z EFS. 

3.2.2 CZĘŚĆ 2 - Kompleksowa organizacja specjalistycznych zajęć doskonalących 
umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli 93 szkół MOF Zielona Góra w 
ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach 
zielonogórskiego MOF” 

 
Wsparcie w ramach Części 2. dotyczy doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli związanych z ich przygotowaniem do pracy dydaktycznej 
w zakresie rozwoju wiedzy, zainteresowań i umiejętności uczniów w dziedzinie 
nauk przyrodniczych oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i 

kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych TIK, na każdym etapie nauczania od klasy IV 
szkoły podstawowej do klasy IV szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z zakresem 
merytorycznym przedstawionym w programie ramowym zajęć dla uczniów w 
Części 1. – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 

 
Usługa obejmuje ten sam zakres, co w części 1. 

 
Grupą docelową wsparcia jest kadra dydaktyczna publicznych i niepublicznych 
szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, zlokalizowanych w M. 
Zielona Góra i 3 gminach – Czerwieńsk, Sulechów i Zabór – ogółem 93 
szkoły prowadzące kształcenie ogólne.  W ramach zamówienia wsparciem 
zostanie objętych ok. 200 nauczycieli przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych – średnio po 2 nauczycieli z każdej szkoły.   
W ramach zajęć pt. „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem osiągnięć 
nauki i techniki w tym specjalistyczne zajęcia doskonalące umiejętności i 
kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych TIK” nauczyciele zapoznają się z zakresem 
merytorycznym zajęć z dziedziny nauk przyrodniczych – przewidzianych do 
realizacji dla uczniów w Części 1.. Zajęcia metodyczne będą ukierunkowane na: 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli dotyczących stosowania 
metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu/rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

 nabycie/udoskonalenie metod pracy nauczycieli na rzecz rozwoju u 
uczniów kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej jako 
właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na poszczególnych 
etapach rozwoju edukacyjnego i w planowaniu przyszłej ścieżki kariery 
edukacyjno-zawodowej uczniów, 

http://www.projektsn.pl/


 

str. 6 Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Świat nauki” www.projektsn.pl  

 

 

  

 zapoznanie i obsługę nowoczesnego sprzętu i wyposażenia laboratoriów 
oraz możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniami podczas 
kształcenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk przyrodniczych, 

 pogłębienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w 
zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK. 

 
W projekcie przewidziano 2 etapy kształcenia nauczycieli:  
–2 dni szkol. w 2019 roku (2 dni x 2 grupy x 5h).  
–2 dni szkol. w 2022 roku (2 dni x 2 grupy x 5h).  
Łącznie 40 h zajęć. 
Wsparciem zostanie objętych łącznie ok. 200 nauczycieli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych wszystkich typów szkół – średnio po 2 osoby z 
każdej szkoły (na podstawie rekomendacji dyrektorów szkół). 

 
W ramach zadania zostanie zrealizowanych łącznie 40 godzin zajęć 
szkoleniowych. 

 
 Oferent zorganizuje zajęcia, które będą prowadzone na obszarze 

województwa lubuskiego w 2019 i 2022 roku - z zastrzeżeniem, że 
zajęcia nie mogą być prowadzone w dni ustawowo wolne od nauki. 

 Zamawiający zapewnia transport uczestników zajęć do miejsca realizacji 
wsparcia w odległości nie większej niż 30 km od zlokalizowania danej 
szkoły. 

 W przypadku realizacji wsparcia w odległości większej niż 30 km od 
zlokalizowania danej szkoły Oferent w ramach wyceny musi uwzględnić 
koszty transportu uczestników do miejsca realizacji wsparcia. 

 Uczestnik nie może być zaangażowany do realizacji wsparcia danego dnia 
wcześniej niż o godzinie 8.00, a wsparcie danego uczestnika musi się 
zakończyć do godziny 16.00. 

 W przypadku gdy zaangażowanie uczestnika w realizację wsparcia trwa 
dłużej niż 5 godzin, Oferent zobowiązany jest w ofercie uwzględnić koszt 
zapewnienia wyżywienia (tj. pełnowartościowego obiadu). 

Wsparcie musi być realizowane w salach wyposażonych w sprzęt do ich 
prowadzenia (wysokie technologie, urządzenia doświadczalne – wykaz 
minimalnych wymagań co do sprzętu/urządzeń niezbędnych do prowadzenia 
zajęć stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego). Sprzęt musi być 
usytuowany w innowacyjnych obiektach wolnych od barier architektonicznych, 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 
Wsparcie musi być udzielane zgodnie z zasadą równych szans – m.in. elastyczne 
dopasowanie czasu zajęć dla osób dojeżdżających oraz tworzenie grup 
zintegrowanych - obejmujących m.in. osoby niepełnosprawne. 

Oferent  zobowiąże się do zabezpieczenia i przechowania list obecności 
uczestników, potwierdzających ich udział w zajęciach – do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. Oferent oznaczy sale zajęciowe materiałami dostarczonymi 
przez Zamawiającego - zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji projektów 
współfinansowanych z EFS. 
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3.2.3 CZĘŚĆ 3 – Kompleksowa organizacja szkolenia pilotażowego – Zajęcia rozwijające 

dla uczniów szkół podstawowych - klasy I-III.  

Wsparcie w ramach Części 3. dotyczy rozwoju wiedzy, zainteresowań i 
umiejętności uczniów w dziedzinie nauk przyrodniczych na etapie nauczania 
początkowego - od klasy I do III szkoły podstawowej.  

 
Usługa obejmuje ten sam zakres, jak opisany w Części 1. 

 
Zadanie przewiduje realizację zajęć z 20 grupami szkoleniowymi, liczącymi 
średnio 30 os./grupa. Zajęcia obejmą uczniów szkół podstawowych 
uczęszczających do klas I-III. 

Zaplanowano 3-godzinne zajęcia dla każdej z grup. Zakłada się, że zostaną 
zrealizowane w połowie w roku szk.2018/19 i w drugiej połowie w 2019/20. 

Grupą docelową są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół MOF Zielona 
Góra – tych samych, które opisane są w Częściach 1. i 2.  

 
Wymagania odnośnie Oferenta i organizacji zajęć:  takie same, jak opisane w 
Części 1. 

 
 

3.3 Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania: 
 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od podpisania przez 
Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą nowej umowy o dofinansowanie 
projektu „Świat nauki” (lub aneksu do umowy dotychczasowej RPLB.08.02.03-08-
0003/16-01) – obejmującej rozszerzony zakres usługi edukacyjnej (specjalistyczne 
zajęcia – opisane w Częściach: 3.2.1 - 3.2.3) oraz zmieniony sposób jej rozliczania. 
Zamawiający zastrzega więc sobie prawo do unieważnienia postępowania w 
przypadku nie podpisania do końca września 2018 roku nowej umowy (aneksu 
do umowy), o której mowa powyżej. 

3.3.2 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym 
Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. 

3.3.3 Minimalny wzór umowy stanowi załącznik do treści niniejszego zapytania 
ofertowego – załącznik nr 2.1. Umowa może zostać zmieniona 
przez Zamawiającego poprzez dodanie lub uzupełnienie treści. Zmianie nie 
będą podlegać treści zawarte w zapytaniu ofertowym, mające wpływ na 
przyznawane ofertom punkty. Do umowy załącznikiem będzie harmonogram 
realizacji usługi. Projekt harmonogramu zostanie przygotowany przez 
Wykonawcę i będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

3.3.4 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu 
z Zamawiającym, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji 
zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione 
Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie 
zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, 
organizacyjne i finansowe uwarunkowania p rojektu finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. 
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3.3.5 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta -  
obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w 
tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w 
szczególności podatki pośrednie,  bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 
ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu 
z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w 
treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji podpisanej umowy (w 
formie pisemnej). 

3.3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
 

3.4 Wymagania wobec Oferenta: 
 

3.4.1 Oferent powinien dysponować zasobami do niezakłóconej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności środkami techniczno-
organizacyjnymi. Powinien też posiadać doświadczenie i potencjał finansowy 
oraz dysponować kadrą o odpowiednich kwalifikacjach. 

3.4.2 Oferent musi spełniać oba poniższe warunki: 
1. mieć doświadczenie w zakresie zarządzania instytucją świadczącą usługi o 
charakterze edukacyjnym - co zostanie poświadczone oświadczeniem o 
posiadanym doświadczeniu, 
2. dysponować zespołem składającym się z nie mniej niż 10 wykładowców z min. 
3–letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie kształcenia dzieci lub 
młodzieży, posiadającym znajomość metodyki realizacji zajęć, dysponującym 
umiejętnością doboru środków komunikacji do wykształcenia, wieku i płci 
odbiorców - co zostanie poświadczone życiorysami zawodowymi osób, których 
udział w realizacji niniejszego zamówienia Oferent deklaruje - wraz z pisemnymi 
deklaracjami tychże osób o chęci udziału w realizacji niniejszego zamówienia. 

3.4.3 Oferent musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty dysponuje sprzętem 
wykazanym w Załączniku nr 7 (Wykaz minimalnych wymagań co do 
sprzętu/urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć), w zakresie 
100%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniej weryfikacji na 
miejscu zlokalizowania sprzętu/urządzeń, która ma na celu 
potwierdzenie faktu dysponowania sprzętem/urządzeniami. 

3.4.4 W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy: 
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali 
zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem 
okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności, 
b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie dysponują niezbędną 
wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami ludzkimi i   środkami 
techniczno-organizacyjnymi do niezakłóconej realizacji przedmiotu 
zamówienia, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej 
budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania 
zamówienia , 
c) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

3.4.5 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie 
spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i 
oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.5. 
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3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty: 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących dokumentów: 
1. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w zakresie zarządzania 

instytucją świadczącą usługi o charakterze edukacyjnym – zgodnie z 
załącznikiem nr 8 do zapytania ofertowego, 

2. wykaz min. 10 osób o min. 3–letnim doświadczeniu praktycznym w 
kształceniu dzieci lub młodzieży, posiadających znajomość metodyki realizacji 
zajęć i dysponujących umiejętnością doboru środków komunikacji do 
wykształcenia, wieku i płci odbiorców - co zostanie poświadczone 
życiorysami zawodowymi tych osób (których udział w realizacji niniejszego 
zamówienia deklaruje Oferent) wraz z ich pisemnymi deklaracjami o chęci 
udziału w realizacji niniejszego zamówienia – zgodnie z załącznikami nr 
9 i 3 do zapytania ofertowego, 

3. oświadczenie o dysponowaniu sprzętem/urządzeniami – zgodnie z 
załącznikiem nr 10 do zapytania ofertowego, 

4. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub inny dokument 
określający zakres umocowania do reprezentowania oferenta; 

5. oświadczenia Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z 
ubiegania się o zamówienie, w szczególności: 
a. wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie 

ogłoszono jego upadłości, 
b. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne, 
c. Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

d. Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, 

f. Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Stronami lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Stron, polegające w szczególności na: 
 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. 
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3.5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentacji Oferenta. 

3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów 
określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a 
mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Każdy z oferentów będzie miał możliwość (jeżeli 
zajdzie taka konieczność) jednokrotnego uzupełniania lub wyjaśnienia zapisów 
oferty (na pisemne wezwanie Zamawiającego). 

3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu 
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również 
poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia 
dodatkowych dokumentów. 

3.5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia Oferenta 
bezpośrednio u podmiotów które wydały referencję lub podpisały umowę a w 
przypadku personelu u podmiotów na rzecz których wykonały określoną prace 
będącą podstawą do uznania warunku doświadczenia. 

 

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

3.6.1 Oferent zorganizuje zajęcia, które będą prowadzone na terytorium województwa 
lubuskiego w okresie od września 2018 roku do marca 2023 roku z 
zastrzeżeniem, że zajęcia nie mogą być prowadzone w dni ustawowo wolne od 
nauki. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny 

ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 95% 1. Cena, to całkowita cena brutto (obejmująca wykonanie 
wszystkich elementów składowych przedmiotu 
zamówienia oraz zawierająca pełny koszt usługi). 
2. Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty 
najkorzystniejszej / cena oferowana x 100 x waga 95% 
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w 
tym kryterium wynosi 95 punktów. 

2. Doświadczenie 5% Potwierdzone oświadczeniem posiadane doświadczenie w 
zakresie zarządzania instytucją świadczącą usługi o 
charakterze edukacyjnym (weryfikacja na podstawie 
załącznika nr 8):  1 rok – 1 pkt, 2 lata – 2 pkt, 3 lata – 3 pkt,  
4 lata – 4 pkt, 5 lat i więcej – 5 pkt.    Maksymalna liczba 
punktów do uzyskania w tym kryterium to 5 pkt. 
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5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 
 

5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 
oświadczenia oraz informacje przekazane w sposób jednoznaczny. 

5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz 
przepisami Kodeksu Cywilnego, a także spełniać wymogi opisane w zapytaniu. 

5.1.3 Oferta powinna zawierać: 
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, 
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, 
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres 
e-mail oraz nr telefonu, 
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, 
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku oświadczenia będzie to okres 
30 dni od terminu na składanie ofert);  Oferent samodzielnie lub na wniosek 
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą do 60 dni, 
(f) całkowitą cenę brutto realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia (w 
tym za poszczególne elementy oraz za całość przedmiotu zamówienia); cenę 
należy wyrazić w jednostkach pieniężnych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, 
(g) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące 
posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia oraz potencjału 
osobowego i technicznego, 
(h) podpis/-y osoby upoważnionej (osób upoważnionych) do reprezentacji 
Oferenta; jeśli upoważnienie wynika z pełnomocnictwa, to powinno być ono 
załączone do oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie), 
 (i) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub inny 
dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Oferenta, 
(j) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego 
wraz ze wzorem umowy. 
Oferta i załączniki powinny być oparafowane przez osobę upoważnioną - na 
wszystkich stronach. 

5.1.4 Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma 
charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. 
elementów oferty – Oferent powinien go odpowiednio rozszerzyć, lub 
dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty. 

5.1.5 Treść zapytania ofertowego, w szczególności opis przedmiotu zapytania, stanowi 
integralny element oferty (zobowiązania do realizacji przedmiotu zapytania). 
Złożenie z ofertą parafowanego zapytania ofertowego oznacza także złożenie 
jako zgodnych z prawdą oświadczeń wskazanych wyżej - w punkcie 3.5.1. lit. E). 

 
 

5.2 Pozostałe wymagania oferty: 
 

5.2.1 Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu na 
składanie ofert. 
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5.2.2 Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia - aspekty społeczne. 
Na podstawie punktu 6.5.4 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r. 
Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu 
zamówienia zaangażowana była na podstawie umowy o pracę co najmniej jedna 
osoba niepełnosprawna. 

 
5.3 Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert: 

 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu 
w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź 
(merytoryczną) Zamawiający zamieści na stronach internetowych 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.ptezg.pl.  

5.3.2 Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez 
Oferenta ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi 
Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta 
do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w 
ofercie). W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy 
Oferentowi nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niedokonanie 
tego lub wykonanie po określonym terminie skutkować będzie odrzuceniem 
oferty przez Zamawiającego. Przy uzupełnianiu dokumentacji uznaje się 
stosowanie postanowień dotyczących sposobu doręczenia ofert. 

 

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY  

6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do dnia 17.08.2018 r. do 
godziny 15.00.  Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

6.1.2 Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: 
a) osobiście – w siedzibie Zamawiającego - pod adresem:  Zielona Góra 
ul. Żeromskiego 3 (II piętro) - w godzinach od 8.00 do 15.00, 
b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji – 65-066 Zielona Góra 
ul. Żeromskiego 3 - w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 

6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienia oferentów: 
 

6.2.1 Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z 
treścią niniejszego zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wymogi niniejszego 
zapytania i uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów 
uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronach internetowych 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl i  www.ptezg.pl - w ciągu 10 dni roboczych 
od wyznaczonego terminu na złożenie ofert, ewentualnie powiadomi oferentów 
o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru Oferenta, na stronach 
internetowych oraz poprzez e-mail. O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail. 

6.2.4 Wykonawcy biorący udział w procedurze zostaną poinformowani o liczbie 
punktów oferty, która wygrała, w poszczególnych kryteriach. 
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6.2.5 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających 
podane w ofertach informacje. 

6.2.6 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności 
formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych albo 
zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie 
odrzucona bez jej rozpatrywania. 

6.2.7 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

6.2.8 Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze 
względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do 
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących 
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji 
Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą 
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami 
Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie 
zamieszczona na stronach internetowych wymienionych w punkcie 5.3.1.  

W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania 
ofert lub zostanie rozpisane nowe zapytanie. Zamawiający może nie wybrać 
żadnej oferty, w szczególności w przypadku określonym w punkcie 3.3.1 
lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie możliwości finansowe 
przewidziane na realizację zamówienia. 

6.2.9 Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w siedzibie 
Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty. 

6.2.10 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku Zamawiający 
może wezwać do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie 3 
dni od daty wezwania. 

6.2.11 Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku 
wystąpienia nowych, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia 
okoliczności, uniemożliwiających podpisanie umowy. 

 
Załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

 Załącznik nr 2.1 - Minimalny zakres umowy,  

 Załącznik nr 2.2 – Prawa autorskie, 

 Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykładowców, 

 Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań, 

 Załącznik nr 5 - „Diagnoza zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zielonej Góry z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych oraz naukowo–
technicznych, postrzeganych przez pryzmat nauk przyrodniczych w kształceniu ogólnym”, 

 Załącznik nr 6 - Program ramowy prowadzonych zajęć, 

 Załącznik nr 7 - Wykaz minimalnych wymagań co do sprzętu/urządzeń niezbędnych do 
prowadzenia zajęć, 

 Załącznik nr 8 – Oświadczenie posiadane oświadczenie,  

 Załącznik nr 9- Wykaz wykładowców, 

 Załącznik nr 10 - Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem/urządzeniami. 

http://www.projektsn.pl/

