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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze pracowników nr 4 / START 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:   

usługi 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach 

ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny 

NIP: 8442047741, KRS: 0000073012, REGON: 791015256 

www.ltnamai.sejny.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Fundacja 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OGŁOSZENIE O NABORZE 

PRACOWNIKÓW nr 4 / START 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są 

usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! 

Start!”, WND-POKL.09.01.02-20-736/12, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” ogłasza nabór pracowników do 

projektu. 

 

Usługi będą realizowane w Zespole Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach. 

Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usług edukacyjnych według harmonogramów 

przygotowanych przez koordynatora projektu.  

Wykonawcy zobowiązani są do przygotowywania ramowych programów zajęć, w oparciu o który będą 

http://www.ltnamai.sejny.pl/
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realizować zamówienie. 

Jednostka: „1 godzina” w SIWZ używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej, czyli 45 minut. 

 

Rok realizacji projektu w rozumieniu SIWZ to rok szkolny: 2014/2015. 

 

Zamawiający może odrzucić ofertę w całości, lub części, jeżeli wysokość oferty przekracza kwotę 

określoną we wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-736/12-00. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji niższej ceny za wykonanie zamówienia z oferentem, 

który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:  

Zadanie 1.1. 

1) Innowacyjny Program Rozwojowy (skr. IPR) „Wyrazić siebie w Zespole Szkół z Litewskim 

Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach – Zajęcia lekcyjne oparte na psychopedagogice w zabawowy 

sposób stymulują twórcze myślenie, wyobraźnię, ciekawość poznawczą oraz komunikację. 

Wykorzystują ćwiczenia ruchowe, elementy literatury, dramy, plastyki i techniki. Okres realizacji zajęć 

to: od 01-09-2014 r. do 30-06-2015 r.  Częstotliwość spotkań: 1 x w tygodniu po 2 godziny, jedna grupa 

8-osobowa, razem 24 godziny przez 11 tygodni w 2014 roku oraz 36 godzin przez 18 tygodni w roku 

2015 realizacji projektu. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: od 01.09.2014 do 30.06.2015 

4) Kryteria oceny ofert: 100% ceny 

 

Zadanie 1.2. 

1) Innowacyjny Program Rozwojowy  (skr. IPR) „Porusz umysł” w Zespole Szkół z Litewskim 

Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach – j.w.  – Zajęcia przy komputerze z użyciem spec. 

Programów. Okres realizacji zajęć to: od 01-09-2014 r. do 30-06-2015 r.  Częstotliwość spotkań: 1 x w 

tygodniu po 2 godziny, jedna grupa 8-osobowa, razem 24 godziny przez 11 tygodni w 2014 roku oraz 36 

godzin przez 18 tygodni w roku 2015 realizacji projektu. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: od 01.09.2014 do 30.06.2015 

4) Kryteria oceny ofert: 100% ceny 

 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie,  liczba części: 1.  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.09.2014 do 

30.06.2015 

 

 

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 

 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi:  

 

1) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów / dziedzin odpowiadających tematyce zajęć. 

2) Wykonawca musi posiadać umiejętność swobodnego posługiwania się językiem polskim i 

litewski w mowie i piśmie. 

 

Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących ich z nimi stosunków. Wykonawcy w takiej sytuacji zobowiązani będą udowodnić 

Zamawiającemu, iż będą dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

III.3.3) Wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Podlegają wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia podmioty powiązane z Zamawiającym 

osobowo, lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć:  

 

1. Formularz ofertowy zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia najpóźniej do dnia podpisania umowy Życiorysu 

Zawodowego trenerów, lub/i dokumentów potwierdzających kwalifikacje do realizacji zamówienia. 

 

 

III.5) 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: 

 

Konkurs ofert 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
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1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne zadania) stosowane będzie 

następujące kryterium: 

 cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia – 100%. 

2. Ocena nastąpi w skali od 0 – 100 pkt. 

3. Ilość punktów według powyższego kryterium przyznawana będzie według wzoru: 

X/Yx100=P 

Gdzie: X- cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej, P – liczba punktów 

przyznanych Wykonawcy za cenę. 

4. Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych punktów, do dwóch miejsc po 

przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, nie przekraczającą 100 zostanie 

wybrana. 

5. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może 

żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

6. Zamawiający w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawa, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.ltnamai.sejny.pl 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

IV.2.2) Wybór oferty: najwyższa liczba punktów, nie przekraczająca 100 

IV.2.3) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  nie 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: 

 

www.ltnamai.sejny.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja im. bpa Antanasa 

Baranauskasa „Dom Litewski”, ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny. 

 

IV.4.2) Informacje dotyczące sposobu składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć w 1 egz. Strony oferty muszą być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich 

samoistne rozdzielenie.  

 

IV.4.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

 

27.08.2014 godzina 9:00, miejsce: Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”,  

ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny. 

 

IV.4.4) Termin związania ofertą:  

 

Okres w dniach- 30 (pierwszy dzień to data ostatecznego terminu składania ofert). 

 

IV.4.5) Informacje dotyczące wyboru ofert: 

 

wybór ofert nastąpi dania 29.08.2013 w Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”,  

ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny po upływie terminu składania ofert. 

 

 

IV.4.6) Osoby udzielające informacji:  

 

Dalicja  Ostrowska,  tel. (+48) 663-849-442 

 

IV.4.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: 
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Projekt konkursowy: „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”, WND-POKL.09.01.02-20-736/12-00, 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 

usług edukacyjnych” ogłasza nabór pracowników do projektu. 

 

IV.4.8) 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 

 

Sejny, dnia 21.07.2014 r.                                                  


