MGZO.2440.81.1.2016.ADIV

Sztum, dnia 17.10.2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50.000 zł netto
pn.: Usługa szkolnictwa wyższego obejmująca organizację studiów podyplomowych 3-semestralnych,
w trybie niestacjonarnym, dla 7 osób-nauczycieli zatrudnionych w szkołach i gimnazjach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, na kierunku terapia pedagogiczna
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
www.sztum.pl
e-mail: poczta@mgzosztum.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek
7.30-14.00
tel./faks: 55 640 6327

II.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym rozeznania rynku zgodnie z
Rozdziałem 6. Tryb uproszczony wydatki o wartości od 20 tys. zł. do 50 tys. zł. netto włącznie
oraz poniżej 20 tys. zł. netto Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19
grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Zapytanie ofertowe ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolnictwa wyższego obejmująca organizację
studiów podyplomowych 3-semestralnych, w trybie niestacjonarnym, dla 7 osóbnauczycieli zatrudnionych w szkołach i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum.
2. Studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna lub kierunku o innej niż ww.
nazwie, lecz będącym równoważnym kierunkiem studiów podyplomowych, o co najmniej
tym samym minimum programowym co ww. kierunek studiów.
3. Studia podyplomowe muszą być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 131).
4. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkołach podstawowych i
gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapii
pedagogicznej.

5. Zajęcia będą odbywały się w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.
6. Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z programem i harmonogramem
zaproponowanym przez Wykonawcę.
7. Program studiów musi obejmować co najmniej 350 godzin zajęć, m.in. takie zagadnienia
jak:
1) przygotowanie studentów do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z tymi, które przejawiają trudności w nauce
szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania,
2) przygotowanie do realizacji zajęć z zakresu: terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych), terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej,
3) konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem
najnowszych rozwiązań pedagogicznych.
8. Zajęcia prowadzone z przewagą wykorzystania aktywizujących metod i form, warsztatów
i narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), w dwóch częściach
teoretycznej i praktycznej.
9. Za prowadzenie zajęć odpowiadają nauczyciele akademiccy/trenerzy z wykształceniem
wyższym kierunkowym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z wyżej
wymienionego zakresu.
10. Zamawiający przeprowadzi proces rekrutacji i przekaże Wykonawcy listę uczestników
studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć.
11. Uczestnikami studiów będzie 7 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum, objętych wsparciem w ramach projektu
pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości
kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –
zwani w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego Uczestnikami projektu.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) potwierdzenia Zamawiającemu obecności Uczestników projektu na zajęciach,
2) przekazania Zamawiającemu informacji na temat zaliczeń przedmiotów na studiach –
jeden raz na semestr.
13. Zamawiający opracuje listę obecności Uczestników projektu na zajęciach.
14. W efekcie realizacji zajęć przewiduje się, że nauczyciele-Uczestnicy projektu nabędą
wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w pkt. 1-4, 7 potwierdzone
dyplomem/świadectwem.
15. Wykonawca po zakończeniu studiów podyplomowych zobowiązuje się do wystawienia
świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie i według wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września
2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków
wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw
ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196,
poz. 1167). Świadectwa muszą być oznaczone znakiem Unii Europejskiej oraz znakiem
Funduszy Europejskich oraz znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego. Sposób rozmieszczenia znaków musi być zgodny Wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza techniczno-organizacyjnego tj.
odpowiednich sal wykładowych, warsztatowych i seminaryjnych, w obiektach
dydaktycznych Wykonawcy lub innych o odpowiednim standardzie zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).
17. Miejsce organizacji zajęć dydaktycznych wskazane w ofercie powinno znajdować się w
odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego.
18. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji przedmiotu
zamówienia określa projekt umowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
19. Wspólny słownik zamówień (CPV) 80300000-7 – Usługi szkolnictwa wyższego.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Wykonawca posiada uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572, z późn. zm.),
2) Wykonawca posiada doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych 3semestralnych z zakresu terapii pedagogicznej (zrealizował co najmniej jedną edycję
studiów podyplomowych z tego kierunku),
3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym
zapytaniu.

V.

Kryteria wyboru ofert:
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium i ustaloną punktację: punktacja
0-100
(100%=100pkt).
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%.
3. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

VI.

Nazwa kryterium: najniższa cena
Wzór: Cn : Cb x 100
Sposób oceny: Cn - cena najniższa : Cb - cena badana x waga
4. Wynik - oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z
ilością uzyskanych punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu
ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

VII. Termin realizacji zamówienia: październik 2016 rok – czerwiec 2018 rok.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i dostarczyć na adres:
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum
(sekretariat pok. 46) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
natalia.kniaz-kubacka@mgzosztum.pl do 25.10.2016r do godz. 12.00.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań
nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
IX. Informacje o formalnościach:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy ubiegali się ̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego bip.sztum.pl.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania
ofertowego bez podania przyczyn.
X. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Program studiów zawierający wykaz przedmiotów z liczbą godzin dla poszczególnych
przedmiotów.
XI. Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
2. Projekt umowy.
Zatwierdzam:
Katarzyna Krzyżykowska
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

sporządziła: Natalia Kniaź Kubacka

