
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.pcpr-pabianice.pl 

 

Pabianice: Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: 
beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - korepetycje 
Numer ogłoszenia: 127267 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach , ul. 
Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 0-42 215 66 05, faks 0-42 215 66 60. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-pabianice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie działań w 
ramach aktywnej integracji dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu Równe 
szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego - korepetycje. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja 
zamówienia składać się winna z następujących części: Część 1: Udzielanie indywidualnych 
korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników projektu Równe szanse, do 30 
godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej 
. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 min.: 450 . Część 2: Udzielanie 
indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 niepełnoletnich uczestników projektu 
Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 
Część 3: Udzielanie indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 niepełnoletnich uczestników 
projektu Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych po 45 
min.: 155. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
10.12.2014. 

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

III.2) ZALICZKI 

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

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu przedmiotu 
zamówienia, tj. posiada do dyspozycji: a) 3 osoby z uprawnieniami 
pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia 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. z 2013 roku poz.1207), 
które ukończyły studia wyższe na kierunku matematyka lub innym, 
posiadająca co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu 
matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach 
ponadgimnazjalnych - dotyczy części 1 zamówienia. W wykazie można 
wskazać trzy osoby. W czasie trwania umowy osoby te będą prowadziły 
zajęcia z uczestnikami projektu. b) 1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi 
określonymi w § 1 pkt 3 rozporządzenia 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. z 2013 roku poz.1207), która ukończyła studia 
wyższe na kierunku filologia angielska lub innym, posiadająca co najmniej 
roczne doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego w 
szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych - 
dotyczy części 2 zamówienia. W wykazie można wskazać jedną osobę. W 
czasie trwania umowy osoba ta będzie prowadziła zajęcia z uczestnikami 
projektu. c) 1 osoba z uprawnieniami pedagogicznymi określonymi w § 1 pkt 3 
rozporządzenia 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. z 2013 roku poz.1207), która ukończyła studia wyższe na 
kierunku fizyka lub innym, posiadająca co najmniej roczne doświadczenie 
dydaktyczne w nauczaniu fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach lub 
szkołach ponadgimnazjalnych - dotyczy części 3 zamówienia. W wykazie 
można wskazać jedną osobę. W czasie trwania umowy osoba ta będzie 
prowadziła zajęcia z uczestnikami projektu 

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 spełnianiu 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 do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, b) jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je 
dokumentem zawierającym 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 -wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów 

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.3) ZMIANA UMOWY 

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany umowy określono w § 2 ust. 1 wzoru umowy - Ilość uczestników korepetycji 
wskazanych w §1 może ulec zmniejszeniu, co spowoduje odpowiednie zmniejszenie 
wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług w zakresie określonym w §4 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pcpr-pabianice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a pokój nr 17. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a pokój numer 3/4. 

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 /Równe szanse/ realizowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.02-
10-007/09-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu VII /Promocja integracji społecznej/ Działanie 7.1 /Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji/ Poddziałanie 7.1.2 /Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie/ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

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: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Udzielenie indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 
niepełnoletnich uczestników projektu Równe szanse, do 30 godzin lekcyjnych na jednego 
uczestnika, na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej . Łączna maksymalna liczba 
godzin lekcyjnych po 45 min.: 450. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie 
indywidualnych korepetycji z matematyki dla 15 niepełnoletnich uczestników 
projektu Równe szanse, do 30 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej . Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych 
po 45 min.: 450. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 
niepełnoletnich uczestników projektu Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego 
uczestnika, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba 
godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie 
indywidualnych korepetycji z języka angielskiego dla 5 niepełnoletnich uczestników 
projektu Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych 
po 45 min.: 155. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Udzielenie indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 
niepełnoletnich uczestników projektu Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego 
uczestnika, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba 
godzin lekcyjnych po 45 min.: 155. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie 
indywidualnych korepetycji z fizyki dla 5 niepełnoletnich uczestników projektu 
Równe szanse, do 31 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika, na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna maksymalna liczba godzin lekcyjnych 
po 45 min.: 155. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 
 


