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Mielec: Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów projektów Akademia Aktywnej 

Nauki Ucznia i Nauczyciela i Kreatywny Uczeń i Nauczyciel w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 

Numer ogłoszenia: 259659 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec , ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 

tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: wew.gmina.mielec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla 

beneficjentów projektów Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela i Kreatywny 

Uczeń i Nauczyciel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: 2.1. Przeprowadzenie specjalistycznych kursów metodycznych, 

podnoszących efektywność nauczania, dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, z 

zakresu innowacyjnych technik edukacyjnych w ramach programu autorskiego Akademii 

Nauki spółka jawna z siedzibą 61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 35/9 dla uczniów szkoły 

podstawowej Mądre Dziecko, Uczeń z Charakterem i gimnazjum Gimnazjalista z Klasą. 

Specjalistyczny program zawiera nowoczesne metody i techniki ułatwiające nauczanie i 

uczenie się, zapamiętywanie i wydobywanie informacji mindmapping, mnemotechniki, ŁMZ, 

FAC, GSP, rzymski pokój, zakładki osobiste, Mnich, MTA, relaks, koncentracja, praktyczne 

zastosowanie tych elementów w nauce, planowaniu i życiu. Zawiera elementy NLP, 

mentoringu i coachingu, psychodramy. Część programu stanowią również zajęcia procesowe: 

docieranie do i wydobywanie zasobów, pracę na indywidualnych zasobach człowieka, 

somatoterapia. Kluczowym elementem są Indywidualne Wzorce Myślenia oraz umiejętność 

pracy z uczniami na ich podstawie i za ich pomocą, Fazy rozwoju dr Richarda Meyera, praca 

z uczniem utalentowanym i lub z uczniem z dysfunkcjami, profilaktyka walki z 

http://www.gmina.mielec.pl/


uzależnieniami. Program zawiera również: autoprezentację i wdrażanie postaw asertywnych. 

Na zajęciach wykorzystywana jest edukacja polisensoryczna, metoda Weroniki Sherborne, 

Glena Domana, kinezjologia edukacyjna i żonglowanie. Elementy warsztatu w zakresie 

kompetencji trenerskich. Program realizuje powyższe treści tak, aby Nauczyciele 

uczestniczący w programie: - nabyli wyżej wymienione techniki i umiejętności i potrafili je 

stosować na swoich lekcjach ucząc różnych przedmiotów. - praktycznie i teoretycznie 

przygotowani zostali do prowadzenia zajęć programów Akademii Nauki lub równoważnych z 

uczniami w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjalnej - poprzez uzyskanie przez nich 

certyfikatu trenerskiego z programu Akademia Nauk lub równoważny. - zakończyli kurs 

egzaminem praktycznym i teoretycznym. Programy Akademii Nauki zostały uznane za 

wzorcowe ze względu na swoją bogatą i wszechstronną zawartość merytoryczną zawierającą 

nie tylko skuteczne i nowoczesne metody edukacyjne i techniki szybkiego czytania, ale 

również wszystkie powyższe elementy metodologii gwarantujące uzyskanie założonego celu, 

którym jest: efektywne prowadzenie zajęć i osiąganie założonych przez ten program celów. 

Kurs metodyczny dla 14 nauczycieli ze szkoły podstawowej, 2 grupy. Czas trwania - 96h. 

Kurs metodyczny dla 14 nauczycieli z gimnazjum, 2 grupy. Czas trwania - 96h. Zamawiający 

nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez 

odniesienia się do już istniejącego programu. Zamawiający zdecydował się na posłużenie tym 

programem jako potencjalnie oczekiwanym, gdyż jest to program który spełnia wszystkie cele 

projektu Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciel i projektu Kreatywny Uczeń i 

Nauczycie realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 9.1.2; wpisuje się w kompetencje 

kluczowe zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 

r w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 

Przedmiot zamówienia jest trudny do opisania za pomocą obiektywnych norm, aprobat i 

innych systemów odniesienia. Opisując parametry konkretnego programu Zamawiający 

wskazał jakie minimalne brzegowe parametry muszą być spełnione, aby zrealizować cele 

zamierzone przez Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający dopuszcza wykonania 

zamówienia w oparciu o inny równoważny program szkoleniowy dla nauczycieli, który 

posiadać będzie wszystkie cechy i elementy opisane wyżej dla wskazanego programu. Przez 

pojęcie równoważne rozumie się, że oferowany przez wykonawcę program inny niż 

wskazany powyżej będzie posiadał parametry równe lub wyższe nie zaś niższe niż założone 

przez Zamawiającego. Termin realizacji usługi - 30 dni od dnia podpisania umowy 2.2 

Sprawowanie nadzoru pedagogiczno - metodycznego nad prawidłowością wdrażanych metod 

i technik oraz prowadzonych zajęć w ramach programów: -Uczeń z Charakterem, Mądre 

Dziecko - w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej -Gimnazjalista z Klasą - w Gimnazjum 

w Woli Mieleckiej Wsparcie pedagogiczno-metodyczne obejmuje nadzór nad merytoryczną 

realizacją zadań projektowych, hospitacje i spotkania wspierające dla nauczycieli. Liczba 

godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programów Mądre Dziecko i Uczeń 

z Charakterem wyniesie w sumie min. 390 godzin Hospitacje zajęć: 14 nauczycieli x 3h 

hospitacji w semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h Konsultacje metodyczne 

grupowe: 2gr x 3h x 9 mc = 54h Konsultacje indywidualne: 14N x 2h x 9mc = 252h Liczba 

godzin wsparcia pedagogiczno-metodycznego w ramach programu Gimnazjalista z Klasą 

wyniesie w sumie min. 390 godzin Hospitacje zajęć: 14 nauczycieli x 3h hospitacji w 

semestrze (2h zajęcia + 1h omówienie) x 2 sem=84h Konsultacje metodyczne grupowe: 2gr x 

3h x 9 mc = 54h Konsultacje indywidualne: 14N x 2h x 9mc = 252h Termin realizacji usługi - 

30.11.2014. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4. 

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



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

 

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

30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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 Wykonawca wykaże się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń z zakresu 

innowacyjnych technik edukacyjnych. Ocena spełniania warunku będzie 

dokonywana na podstawie załączonego do oferty kserokopii dokumentu np. 

umowa/licencja lub oświadczenia, że Wykonawca dysponuje własnym 

autorskim programem spełniającym wymogi SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji prowadzenia kursów z 

nowoczesnych metod edukacyjnych - w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 

kursy z nowoczesnych metod edukacyjnych dla minimum 50 osób o wartości 

co najmniej 100 000, 00 zł. Ocena spełniania warunku będzie dokonywana na 

podstawie załączonego do oferty wykazu kursów spełniających powyższe 

kryteria - zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały 

wykonane należycie (referencje). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o - Wykonawca wykaże kadrę pedagogiczną/trenerską z wykształceniem 

wyższym pedagogicznym, filologicznym lub psychologicznym, minimum 

czterech wykładowców, posiadających uprawnienia metodyczne do szkolenia 

nauczycieli i trenerów w zakresie prowadzenia kursu z nowoczesnych technik 

edukacyjnych, superwizji i nadzorowania prawidłowości realizacji 

metodycznej programów edukacyjnych Akademia Nauki lub równoważne, 

potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami oraz minimum czteroletnim 

doświadczeniem w pracy z programami Akademia Nauki lub równoważne. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Do sprawowania nadzoru metodycznego wykonawca zaangażuje osobę 

posiadającą uprawnienia zarówno pedagogiczne jak i metodyczne. Metodyk 

musi być trenerem szybkiego czytania i nowoczesnych technik edukacyjnych i 

posiadać udokumentowany staż pracy minimum sześcioletni na stanowisku 

metodyka, w tym minimum czteroletni staż w nadzorze realizacji programów 

edukacyjnych Akademia Nauki lub równoważne. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca przedstawi 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 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 



 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; 

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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 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; 



 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; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 60 

 2 - kwalfikacje kadry dydaktycznej - 15 

 3 - doświadczenie - 25 

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 

Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 145 ustawy, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 

144 ustawy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili 

podpisania umowy lub jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Zgodnie z art. 144 

ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawek 

podatku VAT, przy założeniu, że cena netto nie ulega zmianie, zaś cena ta jest powiększana o 

należny podatek VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.gmina.mielec.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Mielec ul. Jadernych 7,39-300 Mielec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 11.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec. 

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: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 9.1.2. 

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 

 
 

 

          Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 


