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Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kot.krakow.pl

Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach
sieci wspó pracy i samokszta cenia w ramach projektu pn. Wspomaganie
rozwoju szkó w Gminie Miejskiej Kraków wspó finansowanego ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego
Numer og oszenia: 69674 - 2015; data zamieszczenia: 28.03.2015
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski O rodek Terapii , ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków, woj. ma opolskie, tel. 12
4221858, faks 12 4261205.
Adres strony internetowej zamawiaj cego: http://www.kot.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w
ramach sieci wspó pracy i samokszta cenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkó w Gminie
Miejskiej Kraków wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.
II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest us uga
zorganizowania i przeprowadzenia form doskonalenia dla wskazanych grup uczestników, w ramach realizacji
zamówienia pn.: Przeprowadzenie form doskonalenia nauczycieli w ramach sieci wspó pracy i samokszta cenia w
ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkó w Gminie Miejskiej Kraków wspó finansowanego ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje
przeprowadzenie

cznie 18 godzin dydaktycznych (45 min.) szkole

ramach 3 cz ci zamówienia: Cz

cz cych formy wyk adu i warsztatów w

1 - Przeprowadzenie spotkania pn. Komunikacja interpersonalna. Rola

komunikacji w yciu zespo u. Skuteczne rozwi zywanie konfliktów w zespole - 6 godzin dydaktycznych; Cz
Przeprowadzenie spotkania pn. Trudno ci emocjonalne u dzieci- 6 godzin dydaktycznych. Cz

2-

3-
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zobowi zuje si w ramach realizacji zamówienia w ramach ka dej cz ci zamówienia do opracowania kompletu
materia ów szkoleniowych dla uczestników ka dego spotkania. Zamawiaj cy wymaga aby cz
cz

wyk adow i

warsztatow w ramach spotkania prowadzi jeden trener. Wykonawca zobowi zuje si do opracowywania

szczegó owego programu szkoleniowego dla ka dego spotkania w ramach ka dej cz ci zamówienia. Odbiorcami
form doskonalenia s wskazane przez Zamawiaj cego grupy uczestników - cz onkowie grona pedagogicznego
placówek o wiatowych bior cych udzia w Projekcie. Poszczególne formy doskonalenia realizowane b

na

terenie Gminy Miejskiej Kraków.
II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza si z

enie oferty cz

ciowej: tak, liczba cz ci: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si z

enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj obowi zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu je eli w odniesieniu do
wskazanego warunku Wykonawca z

y o wiadczenie o spe nianiu tego warunku

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu je eli w odniesieniu do
wskazanego warunku Wykonawca z

y o wiadczenie o spe nianiu tego warunku

III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu je eli w odniesieniu do
wskazanego warunku Wykonawca z

y o wiadczenie o spe nianiu tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu je eli w odniesieniu do
wskazanego warunku Wykonawca z y o wiadczenie o spe nianiu tego warunku
Przygotowane P 2015-03-28
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe nia warunki udzia u w post powaniu je eli w odniesieniu do
wskazanego warunku Wykonawca z

y o wiadczenie o spe nianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed

:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y
przed

:
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w

ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedk ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,
e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad

ci - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia
albo sk adania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej
lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5): - Formularz oferty, którego wzór stanowi za cznik nr
1 do SIWZ. - Stosowne pe nomocnictwa - w przypadkach wskazanych w SIWZ. - Wykaz do wiadczenia trenera je eli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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 zwi zane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Do wiadczenie trenera - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych,
zmiana postanowie niniejszej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, jest dopuszczalna, je eli: 1)polega na zmianie terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia
wa nych przyczyn, w szczególno ci z uwagi na znaczne trudno ci w zrealizowaniu us ugi w wyznaczonym terminie
spowodowane przyczynami obiektywnymi; 2)polega na odpowiednim skorygowaniu kwoty netto oraz kwoty
podatku od towarów i us ug przy zachowaniu niezmienno ci cen brutto umowy je eli w trakcie obowi zywania
niniejszej umowy nast pi zmiany stawki podatku od towarów i us ug; 3)polega na zmianie jednostkowej ceny
brutto oraz ca kowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczno ci uzasadniaj cych wskazan zmian , gdy b dzie ona korzystna dla Zamawiaj cego; 4)polega na
zmianie trenera pod warunkiem zamiany na trenera o odpowiednich kwalifikacjach i do wiadczeniu 5)polega na
zmianie istotnej tre ci umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowi zuj cych w dniu zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kot.krakow.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Krakowski O rodek Terapii ul.
Helclów 23A, 31-148 Kraków.
IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 01.04.2015
godzina 16:30, miejsce: Krakowski O rodek Terapii ul. Helclów 23A, 31-148 Kraków Sekretariat.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii
Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkó w Gminie Miejskiej
Kraków wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi
rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które mia y by przeznaczone na sfinansowanie ca

ZA

ci lub cz

CZNIK I - INFORMACJE Przygotowane
DOTYCZ CE
OFERT CZ
P 2015-03-28

ci zamówienia: tak
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CZ

Nr: 1 NAZWA: Cz

nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: Cz

1 - Przeprowadzenie spotkania

pn. Komunikacja interpersonalna. Rola komunikacji w yciu zespo u. Skuteczne rozwi zywanie konfliktów w
zespole - 6 godzin dydaktycznych.
2) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Do wiadczenie trenera - 10

CZ

Nr: 2 NAZWA: Cz

nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: Cz

2 - Przeprowadzenie spotkania

pn. Trudno ci emocjonalne u dzieci- 6 godzin dydaktycznych.
2) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Do wiadczenie trenera - 10

CZ

Nr: 3 NAZWA: Cz

nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: Cz

3 - Przeprowadzenie spotkania

pn. Gamifikacja (rywalizacja) w szkole- 6 godzin dydaktycznych.
2) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi zane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Do wiadczenie trenera - 10
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