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Zadanie realizowane w ramach projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych Komponent III Współpraca 
instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. 
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Zamawiający  

Powiat Pleszewski, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew 

tel. 62 7429 652, fax. 62 7429 665,  

REGON: 250854808, NIP: 608 009 18 86 

reprezentowany  przez: 

Zarząd Powiatu w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew 

adres strony internetowej: powiatpleszewski.pl 

adres poczty elektronicznej: sekretarz@powiatpleszewski.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówień 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto. 

Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 

z 2021r poz.1129 ze zm). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności 

określonych w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia 3 specjalistów w celu 

aktualizacji programu nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych o 5-letnim cyklu 

kształcenia, w oparciu o wypracowany w ramach projektu raport z pogłębionej analizy potrzeb 

pracodawców oraz uczniów.  

2. Zakres aktualizacji programu musi obejmować wnioski płynące z raportu z pogłębionej analizy 

potrzeb pracodawców oraz uczniów, w tym rozwiązania w zakresie zaangażowania pracodawców  

w organizację i realizację nauki, rozwiązania dotyczące dualnego systemu kształcenia, uwzgledniające 

dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami oraz przygotowujące ucznia do zdania 

egzaminu zawodowego. 

3. Wymagania dotyczące programu nauczania: 

1). zgodność z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego, 

2). zgodność z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

3). zgodność z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu, 

4). zgodność z wnioskami zawartymi w raporcie z pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz 

uczniów, 
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5). zgodność z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 

6). poprawność pod względem merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym, 

7). zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie o systemie oświaty. 

4. Czas realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 19 sierpnia 2022r. 

Zakładany wymiar:  90 dni roboczych na osobę. 

5. Rozliczanie prac będzie odbywało się do 14 dnia każdego miesiąca, na podstawie składanych kart 

czasu pracy, zatwierdzanych przez kierownika projektu. Ostatnia transza zostanie wypłacona po 

przyjęciu aktualizacji programu nauczania. 

6. Wspólny słownik zamówień  (CPV): 80210000-9 – usługi edukacji technicznej i zawodowej na 

poziomie szkoły średniej. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny, zaktualizowany program nauczania należy wykonać i przedłożyć nie później niż do dnia  

19 sierpnia 2022 r. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie zespoły składające się z trzech osób.  

2. Zespół ustali lidera, który będzie koordynował pracę zespołu oraz będzie odpowiedzialny za 

realizację zadania.  

3. Każda osoba, będąca członkiem zespołu musi spełniać następujące warunki: 

1) musi posiadać stosowane kwalifikacje do prowadzenia zajęć tj.  

a). posiadać stopień awansu nauczyciela minimum mianowany, 

b) mieć ukończone studia magisterskie, licencjackie lub podyplomowe dające kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik  

pojazdów samochodowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(tekst jednolity z dnia 24 lipca 2020 r. , Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). 

2). musi posiadać doświadczenie polegające na: 

a). prowadzeniu zajęć z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych:  co 

najmniej 3 lata szkolne, 

b). współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji programu nauczania w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych, 

3). co najmniej 2 osoby w zespole muszą posiadać doświadczenie związane z pełnieniem funkcji 

egzaminatora OKE w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych.  
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Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 

dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

VI. Informacja na temat zakazu udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub 

osobowo z beneficjentem. 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, beneficjent nie może udzielić zamówienia podmiotom 

powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez Operatora Programu, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Podstawa wykluczenia. 

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r, poz. 835). 

 

VIII. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania. 

1. Do oferty (Formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty : 

a). dokumenty potwierdzające ukończenie studiów (dyplomy, licencje) w formie kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

b). dokumenty potwierdzający nadanie stopnia awansu zawodowego w formie  kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

c). informacje dotyczące doświadczenia w zakresie nauczania w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych i współpracy z pracodawcami oraz doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji 

egzaminatora OKE w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych - Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

d). oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  



5 
 

Oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie. (Załącznik nr 5 do Zaproszenia); 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Sławomir Sobczyk, Naczelnik 

Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Poznańska 79,  

63 – 300 Pleszew. 

tel. 62 7429 614, e-mail naczelnikok@powiatpleszewski.pl 

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:  

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, pokój nr 104 (sekretariat) 

do dnia: 12 maja 2022r godz. 1500  

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:  

„Zaproszenie do składania ofert. Aktualizacja programu nauczania dla zawodu technik pojazdów 

samochodowych w ZST w Pleszewie.”  

Nie otwierać przed dniem 12 maja 2022r godz. 1500 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

LUB: 

w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

do dnia 12 maja 2022r, godz. 15:00. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi wynagrodzenie jako cenę brutto za dzień roboczy jednej osoby przy aktualizacji 

programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych. 

2.Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym zaliczki na podatek dochodowy (w przypadku osoby nigdzie nie pracującej należy uwzględnić 

również składki na ubezpieczenie społeczne -emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składkę na 

Fundusz Pracy). 

3. Cenę za wykonanie usług należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN. 

4. Cenę należy skalkulować przy założeniu, że aktualizacja programu nauczania zajmie po 90 dni 

roboczych na osobę.  

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny. 

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone w Zaproszeniu 

do złożenia oferty.  
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2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny -  Cena 100%. 

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert będą zawierać taką samą cenę, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

udzielenia zamówienia  

1. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zamieści stosowną 

informację na swojej stronie internetowej oraz w Bazie konkurencyjności. 

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

XIV. Pozostałe informacje.  

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmodyfikować treść Zaproszenia do złożenia oferty. Dokonane zmiany w treści Zaproszenia, 

zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej oraz w Bazie konkurencyjności. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty niezbędny będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz treści złożonych dokumentów.  

4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:  

1). w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu;  

2).cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia;  

3). postępowanie będzie obarczone wadą, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy; 

4). udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu 

postępowania oraz zamieści stosowna informację na swojej stronie internetowej oraz w Bazie 

konkurencyjności. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 2 

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3. 

4. Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4. 

5. Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia – Załącznik nr 5; 


