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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191818-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
2011/S 116-191818

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31
Do wiadomości: Wojciech Bereszko
70-453 Szczecin
POLSKA
Tel.  +48 914441151
Faks  +48 914441065  
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.univ.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w
projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w
projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191818-2011:TEXT:PL:HTML
www.univ.szczecin.pl
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80570000  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.7.2011. Zakończenie 31.7.2011

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA 1) Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie Grupy
Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,
1) KRÓTKI OPIS

Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie Grupy
Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80570000  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Oceny 180 projektów własnych oraz 90 projektów międzyszkolnych wykonanych przez Uczniowskie Grupy
Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji: matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości,

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA 2) Oceny 15 projektów wykonanych przez Naukowe Koła Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji:
matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.
1) KRÓTKI OPIS

Oceny 15 projektów wykonanych przez Naukowe Koła Projektowe w jednej z dwóch wybranych kompetencji:
matematyczno-fizycznej lub przedsiębiorczości.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80570000  

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Nie dotyczy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Rozliczenie w PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Zgodnie z SIWZ i ustawą PZP.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zgodnie z SIWZ.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 2).W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1. CV;
2. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stopnia lub tytułu naukowego;
3. oświadczenie potwierdzające staż pracy na uczelni wyższej na etacie naukowo-dydaktycznym lub
dydaktycznym na kierunkach: matematyka lub fizyka lub nauki ekonomiczne, lub oświadczenie potwierdzające
staż pracy w szkole na etacie nauczyciela matematyki lub fizyki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania zamówienia powinny posiadać poniższe kwalifikacje i
umiejętności:
a. osoba powinna posiadać co najmniej stopień magistra matematyki lub fizyki lub ekonomii lub nauk
pokrewnych,
b. osoba powinna legitymować się co najmniej czteroletnim stażem pracy na uczelni wyższej na etacie
naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym na kierunkach: matematyka lub fizyka lub nauki ekonomiczne, lub
co najmniej 20 letnim stażem pracy w szkole na etacie nauczyciela matematyki lub fizyki – należy dołączyć
oświadczenie z wymienioną liczbą lat pracy na uczelni ze wskazaniem kierunku lub w szkole, potwierdzające
spełnienie warunku.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
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Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Waga 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

TP/220/97/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.6.2011 - 11:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.6.2011 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.6.2011 - 12:00
Miejsce
Uniwersytet Szczeciński, p.010, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Zgodnie z PZP.
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: W projekcie As Kompetencji, nr projektu WND-
POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4).

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Nie dotyczy.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16.6.2011


