ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 16.01.2017r.
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
I.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza nauczycieli do złożenia oferty dotyczącej realizacji
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych oraz zajęć rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy
tj. kreatywność, inicjatywność, aktywność twórczą i współpracę dla uczniów/czennic Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów/czennic Publicznego
Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 ‐ 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie
3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto, postępowanie nie podlega przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności wg reguł opisanych w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐2020.

III.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w okresie od dnia podpisania
umowy do 20.06.2018r. pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych z zakresu rozwijania kompetencji
kluczowych oraz zajęć rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy tj. kreatywność,
inicjatywność, aktywność twórczą i współpracę dla uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum nr
1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

2.

Przygotowanie programu oraz przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych z matematyki, matematyki ‐ GEOGEBRY, języka angielskiego, geografii, biologii,
chemii, fizyki oraz zajęć rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy tj. kreatywność,
inicjatywność, aktywność twórczą, współpracę: zajęcia teatralne, filmowe i sportowe.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na prowadzenie zajęć z danego
przedmiotu i w danej szkole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części
oraz wymiar godzinowy przedstawia poniższa tabela:
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3. Program zajęć rozwijających uzdolnienia z poszczególnych przedmiotów powinien wykraczać
poza treści programowe realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych w szkołach, uwzględniać
potrzeby uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych.
4. Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów powinien
uzupełniać braki w wiedzy uczniów i uczennic pod kątem egzaminu gimnazjalnego.
5. Programy zajęć rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy tj. kreatywność,
inicjatywność, aktywność twórczą oraz współpracę powinny uwzględniać potrzeby uczniów i
uczennic oraz końcowy rezultat, tj.:
‐ zajęcia filmowe – nagranie autorskiego filmu,
‐ zajęcia teatralne – wystawienie spektaklu.
6. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 20.06.2018r.
zgodnie z założonym harmonogramem projektu.
7. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych prowadzone będą w 8‐osobowych
grupach, zajęcia filmowe i teatralne rozwijające kompetencje ważne na rynku pracy
prowadzone będą w 20‐osobowych grupach, zajęcia sportowe prowadzone będą w 12‐
osobowych grupach
8. Zajęcia będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w trybie zajęć pozalekcyjnych i
będą dostosowane do planu lekcji każdej grupy zgodnie z założeniami projektu, wyborem
grupy docelowej oraz specyfiką funkcjonowania szkoły.
9. Zajęcia realizowane będą z częstotliwością uzgodnią z Zamawiającym, przy czym 1h
traktowana jest jako 1 godzina lekcyjna (45min).
10. Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej, tj. umowy
zlecenia.
IV.

Kryteria i zasady złożenia oraz oceny oferty:
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania podstawowe wobec Wykonawcy ubiegającego się o realizację zamówienia
(niespełnienie jednego z poniższych kryteriów powoduje odrzucenie oferty):
a/ wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz dodatkowo
wymagane kwalifikacje do realizacji poszczególnych części zamówienia
b/ min. tytuł nauczyciela kontraktowego;
c/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy – Kryteria wyboru ofert:
a/ doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu (pod uwagę będzie brany staż pracy ponad
5 lat) (waga 25%);

Biuro projektu:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Oddział regionalny — Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
ul. Elektryczna 1/3 lok 210/3, 15‐080 Białystok, tel/fax: 85‐651‐02‐50; www.nfdk.pl

b/ liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z danego przedmiotu przeprowadzonych z uczniami w
ostatnich 3 latach w postaci np. zajęć fakultatywnych, zajęć wyrównawczych, zajęć z uczniami
zdolnymi, przygotowań do olimpiad, konkursów wiedzy itp. (waga 25%);
c/ cena brutto za 1 godzinę zajęć (waga 50%);

4. Kryteria oceny ofert:
‐ ocena wymagań podstawowych
Ocena spełnienia warunków określonych w wymaganiach podstawowych dokonana będzie
metodą warunku granicznego „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty złożone przez
oferentów w niniejszym postępowaniu

‐ ocena wymagań dodatkowych,:

a/ Kryterium 1 – doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu (25%)
Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone w następujący sposób:

Liczba lat wykazana w badanej ofercie
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 25 = ilość punktów
Największa liczba lat, wykazana w jednej
spośród wszystkich ofert dotyczących
danego przedmiotu podlegających ocenie

b/ Kryterium 2 – liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z danego przedmiotu przeprowadzonych z
uczniami w ostatnich 3 latach w postaci np. zajęć fakultatywnych, zajęć wyrównawczych, zajęć z
uczniami zdolnymi, przygotowań do olimpiad, konkursów wiedzy itp. (25%)
Punkty za kryterium nr 2 zostaną obliczone w następujący sposób:

Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych
z danego przedmiotu wykazana w badanej ofercie
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 25 = ilość punktów
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Największa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych
z danego przedmiotu, wykazana w jednej
spośród wszystkich ofert dotyczących
danego przedmiotu podlegających ocenie

c/ Kryterium 3 – cena brutto ofert (50%)
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie będzie mogła
ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.
Punkty za kryterium nr 3 zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena brutto najtańszej oferty
z danego przedmiotu
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 50 = ilość punktów
Cena brutto badanej oferty

5. Oferent musi założyć następujące dokumenty:
 Uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik nr 2.
 CV
 Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań podstawowych
4. W przypadku niezgodności złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i/lub innymi
wymaganiami Zamawiającego dana oferta nie będzie brana pod uwagę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
7. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania w terminie do dnia 23.01.2017r do godz.12.00 w siedzibie Biura Projektu przy ul.
Elektrycznej 1/3 lok 210/3, 15‐080 Białystok, drogą pocztową, scan na adres e‐mail:
nfdk.podlaskie@gmail.com (w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), przesyłką
kurierską lub osobiście. W każdym z wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez
Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
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8. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt.7 nie będzie rozpatrywana.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie spełniania wymagań
podstawowych oraz dodatkowej wagi punktowej. O wynikach postępowania (ewentualnie o
jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e‐ mail.

V. Określenie warunków zmiany zamówienia
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej ilości uczestników,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
VI. Pozostałe informacje:
1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę
zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości grup z poszczególnych przedmiotów.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu wartości
zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50%
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na
realizację powyższego działania.
7. Oferta wiążę, aż do momentu podpisania umowy w wybranym wykonawcą. Jeżeli wybrany
wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty,
która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów.
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