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Mielec: Dostawa materiałów szkoleniowych dla beneficjentów projektów Akademia 

Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela i Kreatywny Uczeń i Nauczyciel w ramach 
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Numer ogłoszenia: 259985 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

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: Dostawa materiałów 

szkoleniowych 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: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych: 1 zestawów materiałów dla 28 

nauczycieli uczestniczących w projekcie Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela 

realizowanego w Gimnazjum w Woli Mieleckiej i w projekcie Kreatywny Uczeń i Nauczyciel 

realizowanego w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej do realizacji programu autorskiego 

Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym zakresem 

program Uczeń z Charakterem, Mądre Dziecko i Gimnazjalista z Klasą lub równoważnego 

zaproponowanego przez Wykonawcę. Każdy zestaw materiałów dla nauczycieli składa się z: 

podręcznika do Kwantowego Umysłu podręcznika trenera materiałów metodycznych testów 

formularzy ćwiczeń kolorowego segregatora zestawu 10 kości do poszerzenia pola widzenia 

kompletu 5 wskaźników do treningu czytania zestawu kółeczek do synchronizacji półkul 

mózgowych kompletu 3 piłeczek do żonglowania licencji za korzystanie z autorskiego 

programu Materiały dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, Glena 

Domana, oraz zgodne z metodyką Weroniki Sherborne i Indywidualnymi Wzorcami 

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


Myślowymi IWM lub równoważne. Muszą zawierać nowoczesne techniki edukacyjne 

(nielinearne notowanie, techniki pamięciowe) ukierunkowane na budowanie i lub rozwój 

umiejętności uczenia się, sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie logicznego 

myślenia i motywujące do nauki. Muszą też zawierać eksperymenty z fizyki, chemii, gry 

dydaktyczne, dramy, misje i procedury psychologiczne. Materiały dydaktyczne muszą 

komponować się w spójną całość, stanowiącą efektywny program nauczania dostosowany do 

możliwości młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjalnej rozwijający umiejętność uczenia 

się i czytania. W przypadku materiałów dla dzieci w wieku 6-12 lat muszą być oparte na 

fabule gry. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity 

program nauczania realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany 

program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w 

pedagogice dostosowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dostarczone 

materiały powinny być nowe i wykonane w ramach bezpiecznej technologii. 2 45 zestawów 

materiałów dla 45 uczniów uczestniczących w projekcie Kreatywny Uczeń i Nauczyciel 

realizowanego w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej do realizacji programu autorskiego 

Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym zakresem 

program Mądre Dziecko lub równoważnego, zaproponowanego przez Wykonawcę. Materiały 

dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, Glena Domana, oraz zgodne 

z metodyką Weroniki Sherborne i Indywidualnymi Wzorcami Myślowymi IWM lub 

równoważne. Muszą zawierać nowoczesne techniki edukacyjne (nielinearne notowanie, 

techniki pamięciowe) ukierunkowane na budowanie i lub rozwój umiejętności uczenia się, 

sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz rozwijanie logicznego myślenia i motywujące do 

nauki. Muszą też zawierać eksperymenty z fizyki, chemii, gry dydaktyczne, dramy, misje i 

procedury psychologiczne oraz opierać się na fabule gry. Materiały dydaktyczne muszą 

komponować się w spójną całość, o zróżnicowanym poziomie trudności, stanowiącą 

efektywny program nauczania dostosowany do możliwości dzieci w wieku 6-9 lat. 

Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi 

stosowanymi w pedagogice dostosowany do uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający jednolity program 

nauczania realizowany w oparciu o oferowane materiały dydaktyczne. Prezentowany program 

nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w 

pedagogice, dostosowany do uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej. Każdy zestaw 

materiałów dla ucznia zawiera: podręcznik materiały metodyczne ucznia testy formularze 

ćwiczeniowe kolorowy segregator zestaw 10 kości do poszerzania pola widzenia komplet 5 

wskaźników do treningu czytania kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych licencja za 

korzystanie z autorskiego programu Mądre Dziecko lub równoważnego 3 45 zestawów 

materiałów dla 45 uczniów uczestniczących w projekcie Kreatywny Uczeń i Nauczyciel 

realizowanego w Szkole Podstawowej w Woli Mieleckiej do realizacji programu autorskiego 

Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym zakresem 

program Uczeń z Charakterem lub równoważnego, zaproponowanego przez Wykonawcę. 

Materiały dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, Glena Domana, 

oraz zgodne z Indywidualnymi Wzorcami Myślowymi IWM lub równoważne. Muszą 

zawierać nowoczesne techniki edukacyjne nielinearne notowanie, techniki pamięciowe 

ukierunkowane na budowanie i lub rozwój umiejętności uczenia się, sprawnego czytania ze 

zrozumieniem oraz rozwijanie logicznego myślenia i motywujące do nauki. Muszą też 

zawierać eksperymenty z fizyki, chemii, gry dydaktyczne, dramy, misje i procedury 

psychologiczne oraz opierać się na fabule gry. Materiały dydaktyczne muszą komponować się 

w spójną całość, o zróżnicowanym poziomie trudności, stanowiącą efektywny program 

nauczania dostosowany do możliwości dzieci w wieku 11-12 lat. Prezentowany program 

nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w 



pedagogice dostosowany do uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej. Każdy zestaw materiałów 

dla ucznia zawiera: podręcznik materiały metodyczne ucznia testy formularze ćwiczeniowe 

kolorowy segregator zestaw 10 kości do poszerzania pola widzenia komplet 5 wskaźników do 

treningu czytania kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych licencja za korzystanie z 

autorskiego programu Uczeń z Charakterem lub równoważnego 4 90 zestawów materiałów 

dla 90 uczniów uczestniczących w projekcie Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i 

Nauczyciela realizowanego w Gimnazjum w Woli Mieleckiej do realizacji programu 

autorskiego Akademii Nauki z nowoczesnych technik edukacyjnych obejmującego swym 

zakresem program Gimnazjalista z Klasą lub równoważnego zaproponowanego przez 

Wykonawcę. Materiały dydaktyczne muszą być oparte na metodzie czytania globalnego, 

Glena Domana oraz zgodne z Indywidualnymi Wzorcami Myślowymi IWM lub równoważne. 

Muszą zawierać nowoczesne techniki edukacyjne nielinearne notowanie, techniki pamięciowe 

ukierunkowane na rozwój umiejętności uczenia się, sprawnego czytania ze zrozumieniem i 

logicznego myślenia. Muszą też zawierać elementy przedmiotów ścisłych eksperymenty z 

fizyki, chemii, gry dydaktyczne, dramy, misje i procedury psychologiczne. Materiały 

dydaktyczne muszą komponować się w spójną całość stanowiącą efektywny program 

nauczania dostosowany do możliwości młodzieży w wieku gimnazjalnym, tj 13-16 lat. 

Prezentowany program nauczania może być wzbogacony innymi metodami dydaktycznymi 

stosowanymi w pedagogice, dostosowany do uczniów klas 1-3 gimnazjum. Każdy zestaw 

materiałów dla ucznia zawiera: podręcznik materiały metodyczne ucznia testy formularze 

ćwiczeniowe kolorowy segregator zestaw 10 kości do poszerzania pola widzenia komplet 5 

wskaźników do treningu czytania kółeczka do synchronizacji półkul mózgowych licencja za 

korzystanie z autorskiego programu Gimnazjalista z Klasą lub równoważnego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.22.00-7, 22.11.00.00-4. 

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: Okres w 

dniach: 30. 

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 przedstawi licencję lub inny dokument zezwalający na 

dystrybucję proponowanych materiałów do autorskiego programu 

edukacyjnego 

 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; 

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; 



 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.4.4) 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: 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 

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 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 

7,39-300 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 


