
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANA III SOBIESKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320938595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiatraczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +48943740707

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp5szczecinek@interia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp5.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych (chemia) dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e562f296-a73e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041391/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-27 12:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008013/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Tworzenie scenariuszy lekcji otwartych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20-00
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.sp5.szczecinek.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w języku polskim z
zachowaniem postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale VII
ust. 1 SWZ, oraz podmiotowe środki dowodowe, o jakich mowa w Rozdziale VII ust. 4, SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym. 2. W postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna
Skrzynka Podawcza – nazwa -/SP5Sobieski/SkrytkaESP) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej e-mail: sp5szczecinek@interia.eu. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
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oraz do formularza do komunikacji. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień
tego Regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania
oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia. 8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, e-mail: sp5szczecinek@interia.eu. 9. Osobą uprawnioną do komunikowania się z
Wykonawcami jest Dyrektor Szkoły: Rafał Stasik. 10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sp5szczecinek@interia.eu . Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452). 11. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:1) administratorem Państwa danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5, 78-400
Szczecinek;2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: biuro@iod-szczecinek.pl; tel.
793205846;3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) odbiorcami Państwa danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiadają Państwo:- na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;- na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1 ;- na podstawie art. 18 RODO
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prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Państwu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.[2]
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP5.27.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 16 wzorcowych scenariuszy zajęć, na podstawie
których nauczyciele będą przeprowadzać lekcje otwarte/pokazowe. Scenariusze dotyczyć mają
zajęć lekcyjnych z chemii w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) i stanowiły będą podstawę
realizacji wsparcia metodycznego w zakresie wdrożenia modelowych programów doskonalenia
zawodowego nauczycieli w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku”
(Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu
oświaty).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się
w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował
następujące kryteria i ich wagi: Kryterium Cena brutto (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez
Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium
zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: C= Cn/Cb*60 pkt Gdzie: C — liczba punktów przyznanych
badanej ofercie, Cn — najniższa cena brutto spośród badanych ofert, Cb — cena brutto oferty badanej.
Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w tworzeniu/wykonaniu
scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) (D) będzie oceniane na podstawie udokumentowanego
odpowiednim zaświadczeniem/referencjami, należytym wykonaniem scenariuszy lekcji otwartych dla
nauczycieli chemii w ramach projektów/zamówień realizowanych dla Szkół Ćwiczeń i Placówek
Doskonalenia Nauczycieli (prowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz. U. poz. 1045). Punkty w tym
kryterium będą przyznane za wykonanie scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) w zakresie
nauczania chemii w ostatnich 5 latach. Naliczone zostaną wg poniższych kryteriów: - brak
doświadczenia – 0 punktów, -doświadczenie w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych
(pokazowych) – za każdy scenariusz 2 punkty, maksymalnie 40 punktów. 2.Punktacja przyznawana
ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3. Punkty z oceny kryteriów – Cena brutto (C) oraz
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji
otwartych (pokazowych) (D) zostaną zsumowane. 4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w
tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego w
SWZ warunki udziału w postępowaniu. 2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)zdolności do występowania w obrocie
gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 2)uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 3)sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 4)zdolności technicznej lub
zawodowej - posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania
przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia lub
wskaże osobę posiadającą określone kompetencje w podanym poniżej zakresie: a)posiada
wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w zakresie chemii z przygotowaniem
pedagogicznym lub wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, na dowolnym kierunku i
studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
b)jest nauczycielem chemii i/lub nauczycielem bibliotekarzem, i/lub dyrektorem szkoły i/lub
pracownikiem instytucji wspierających pracę szkoły: poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, i/lub szkół wyższych, c)posiada
doświadczenie w pracy dydaktycznej min. 2 lata (w szkole lub placówce oświatowej lub na
uczelni wyższej) w obszarze nauczania chemii, d)posiada doświadczenie w prowadzeniu
minimum 2 lekcji pokazowych/zajęć otwartych, e)deklaruje poprowadzenie lub
współprowadzenie lekcji/wydarzenia edukacyjnego na podstawie przygotowanego scenariusza,
nagranie tej lekcji/wydarzenia edukacyjnego oraz wykorzystanie jej/go w przygotowaniu
materiałów szkoleniowych dla nauczycieli; nagrania będą realizowane w Szkole Podstawowej nr
5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Informacje
zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu. 3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 4.Podmiotowe
środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.Zamawiający
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych. 4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od
Wykonawcy obejmują: 1)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
dowodami potwierdzającymi, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie
w poniższym zakresie: a)posiada wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w zakresie chemii z
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przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, na dowolnym
kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, b)jest nauczycielem chemii i/lub nauczycielem bibliotekarzem, i/lub dyrektorem szkoły
i/lub pracownikiem instytucji wspierających pracę szkoły: poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, i/lub szkół wyższych, c)posiada
doświadczenie w pracy dydaktycznej min. 2 lata (w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni
wyższej) w obszarze nauczania chemii, d)posiadają doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 lekcji
pokazowych/zajęć otwartych, e)deklaruje poprowadzenie lub współprowadzenie lekcji/wydarzenia
edukacyjnego na podstawie przygotowanego scenariusza, nagranie tej lekcji/wydarzenia edukacyjnego
oraz wykorzystanie jej/go w przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, nagrania będą
realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5;
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik
nr 6 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są kopie uzyskanych dyplomów, świadectw, certyfikatów,
zaświadczeń i oświadczeń zgodnie z wytycznymi określonymi w tym wykazie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być załączone do oferty. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty dopuszczalna jest w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWZ. 2.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 14:20

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: SP5.27.13.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich wagi: Kryterium Cena brutto (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: C= Cn/Cb*60 pkt Gdzie: C — liczba punktów przyznanych badanej ofercie, Cn — najniższa cena brutto spośród badanych ofert, Cb — cena brutto oferty badanej. Kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) (D) będzie oceniane na podstawie udokumentowanego odpowiednim zaświadczeniem/referencjami, należytym wykonaniem scenariuszy lekcji otwartych dla nauczycieli chemii w ramach projektów/zamówień realizowanych dla Szkół Ćwiczeń i Placówek Doskonalenia Nauczycieli (prowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz. U. poz. 1045). Punkty w tym kryterium będą przyznane za wykonanie scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) w zakresie nauczania chemii w ostatnich 5 latach. Naliczone zostaną wg poniższych kryteriów: - brak doświadczenia – 0 punktów, -doświadczenie w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) – za każdy scenariusz 2 punkty, maksymalnie 40 punktów. 2.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 3. Punkty z oceny kryteriów – Cena brutto (C) oraz Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych) (D) zostaną zsumowane. 4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w tworzeniu/wykonaniu scenariuszy lekcji otwartych (pokazowych)
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 1)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z dowodami potwierdzającymi, że dana osoba posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w poniższym zakresie: a)posiada wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w zakresie chemii z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, b)jest nauczycielem chemii i/lub nauczycielem bibliotekarzem, i/lub dyrektorem szkoły i/lub pracownikiem instytucji wspierających pracę szkoły: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, i/lub szkół wyższych, c)posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej min. 2 lata (w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni wyższej) w obszarze nauczania chemii, d)posiadają doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 lekcji pokazowych/zajęć otwartych, e)deklaruje poprowadzenie lub współprowadzenie lekcji/wydarzenia edukacyjnego na podstawie przygotowanego scenariusza, nagranie tej lekcji/wydarzenia edukacyjnego oraz wykorzystanie jej/go w przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, nagrania będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku ul. Wiatraczna 5; Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są kopie uzyskanych dyplomów, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń i oświadczeń zgodnie z wytycznymi określonymi w tym wykazie.

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 14:20
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 09:20
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



