Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1: Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3: Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Nr postępowania: 2/BUK/10.1.3/2017, data: 10.08.2017
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: info@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
pn. „Klucz do potęgi”, nr umowy RPMP.10.01.03-12-0305/16,
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie.

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
II. UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do 340 uczniów szkoły podstawowej, w szczególności ze specjalnymi
potrzebami oraz uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie.
Zakładane proporcje płci: 169 dziewczynek i 171 chłopców. Projekt uwzględnia objęcie wsparciem
także dzieci zdolne.
Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji na poziomie
szkoły podstawowej poprzez rozwój kompetencji w zakresie kompetencji matematycznoprzyrodniczych oraz cyfrowych i indywidualne podejście do ucznia, w okresie do 30.06.2019.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla wybranych
340 uczniów szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w ramach
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projektu pn. „Klucz do potęgi” realizowanego z Poddziałania 10.1.3: Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020.
Wszyscy UP zostaną objęci wsparciem w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i/lub kółek
zainteresowań w zakresie rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji
cyfrowych. Projekt zakłada szerokie wykorzystanie metody eksperymentu i realizację projektów
edukacyjnych.
Zajęcia dodatkowe, a więc przedmiot niniejszego zamówienia, podzielone są na dwie części/zadania:
1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
1.1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy (za 1 godzinę zajęć
dydaktycznych uznaje się 45 minut)
1.2. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas I-III
 3 grupy po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 480h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 8 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.4. Kółka zainteresowań z matematyki dla klas IV-VIII
 5 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 800h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
1.5. Przyroda dla klas IV-VIII
 6 grup po max 10 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
2. Wspieranie zainteresowań i niwelowanie deficytów w zakresie kompetencji cyfrowych
2.1. Zajęcia z robotyki dla klas I-III
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
2.2. Zajęcia z programowania dla klas IV-VI
 6 grup po max 15 osób
 2h/tydzień/grupę
 łącznie 960h zajęć prowadzonych przez 20 miesięcy
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Za 1 godzinę dydaktyczną uznaje się 45 minut.
Grupy mieszane wiekowo.
Szkoła wraz z Zamawiającym zapewnia niezbędne do przeprowadzenia zajęć wyposażenie.
Uczniowie biorący udział w projekcie oceniani będą na bieżąco oraz okresowo poprzez testy,
sprawdziany, obserwacje pedagogiczne (m.in. met.: Skala Umiejętności Matematycznych
U. Oszwy, Skala Gotowości Szkolnej E. Koźniewskiej, kwestionariusz dot. inteligencji
wielorakich H. Gardnera), których rezultatem będzie ocena opisowa dziecka.
Obserwacje będą miały na celu rozpoznanie zdolności oraz przystosowanie treści nauczania
do potrzeb i możliwości uczestników poszczególnych grup. Trenerzy sporządzali będą
sprawozdania na zakończenie każdego semestru, następnie na początku każdego semestru
modyfikowany będzie program zajęć w celu przystosowania treści nauczania do
indywidualnych potrzeb i możliwości.

Ad. 1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Zajęcia dla klas I-III
 Celem zajęć wyrównawczych dla kl. I-III jest wyrównanie deficytu z zakresu edukacji
wczesnoszkolnej (zagadnienia matematyczno-przyrodnicze).
 Celem kółek zainteresowań jest zdobycie wiedzy wykraczającej poza podstawowy program,
rozbudzenie ciekawości i motywacji do nauki przedmiotów ścisłych.
 Zajęcia prowadzone będą w oparciu o programy na wolnych licencjach: MATEMATYKA 1+2,
EUKLIDES 2.0, PITAGORAS.
Zajęcia dla klas IV-VIII
• Zajęcia prowadzone zgodnie z programem, który dostarczy Zamawiający (produkt projektu
innowacyjnego POKL 2007-2013). Program obejmuje tematy zajęć, opisy eksperymentów, wzory
ankiet do oceny kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.
• Uczniowie będą inspirowani do zainteresowania przedmiotami ścisłymi poprzez wskazanie ich
związków z różnymi aspektami życia codziennego, obrazowe wyjaśnianie zjawisk, rozwój
kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Do programu nauczania
wprowadzone zostaną treści z dziedzin takich jak: robotyka, mechanika, elektronika, wiedza,
która w przyszłości będzie wykorzystywana w życiu zawodowym.
• Zajęcia matematyczne prowadzone będą w oparciu o programy na wolnych licencjach:
MATEMATYKA 4 1.0, UŁAMKOWIEC 1.
• Zajęcia przyrodnicze prowadzone będą w sposób interdyscyplinarny (biologia, chemia, fizyka,
geografia).
Ad. 2. Wspieranie zainteresowań i niwelowanie deficytów w zakresie kompetencji cyfrowych
Zajęcia dla klas I-III
• Zakres zajęć z robotyki: wiedza z budowy i programowania robotów, a także poznanie terminów
technicznych (przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania).
• Zajęcia przygotowujące do realizacji zajęć z programowania.
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Zajęcia dla klas IV-VIII
• Nauka korzystania z komputera i internetu w sposób bezpieczny, programowania gier oraz
tworzenie stron internetowych.
• W roku szkolnym 2017/18: podstawy korzystania z komputera i internetu oraz nauka
programowania oparta o język Scratch, Stencyl. W kolejnym roku szkolnym: nauka
programowania w języku Java 2D za pomocą programu greenfoot.org
• Tworzenie stron internetowych HTML, CSS, JavaScript, CMS.
• Podstawy tworzenia grafiki komputerowej – animacja 2d.
• W ramach zajęć uczniowie rozwiną kompetencje cyfrowe określone w załączniku nr 2 Standard
wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) do
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na
lata 2014-2020.
• Każdy z uczniów będzie miał indywidualny dostęp do komputera.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie
w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Szczegółowy harmonogram zajęć opracowany zostanie wspólnie z wybranym Wykonawcą. Zajęcia nie
mogą kolidować z obowiązkami uczniów. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania
terminów zajęć do potrzeb uczniów będących Uczestnikami Projektu. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
V. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW
1. Osoba realizująca zajęcia dodatkowe dla UP zobowiązana jest do:
a) realizacji zajęć w obszarach tematycznych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami
edukacyjnymi uczestników oraz zgodnie z ustalonym z Zamawiającym scenariuszem zajęć;
b) dokumentowania udziału uczniów w zajęciach poprzez zbieranie list obecności;
c) badania we współpracy z Zamawiającym kompetencji uczniów przed i po udziale
w projekcie;
d) prowadzenia obserwacji uczniów, przeprowadzania testów i sporządzania ocen opisowych
każdego UP;
e) realizacji zajęć zgodnie z zapytaniem ofertowym i istotnymi postanowieniami umowy –
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
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2. Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie
iż posiadają:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryﬁkowane będzie na podstawie
oświadczenia stanowiącego element załącznika nr 1 - formularza oferty;
– lub będą posiadali w momencie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny potencjał
osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali kadrę dydaktyczną posiadającą wykształcenie
wyższe zbieżne z tematyką realizowanych zajęć, min. 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze udzielanego wsparcia w projekcie, doświadczenie w pracy ze wskazaną w
zapytaniu grupą docelową, posiadanie uprawnień do pracy z uczniem. Do oferty na szkolenia
należy dołączyć CV, referencje oraz oświadczenie o niekaralności. Spełnienie warunku
weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element załącznika nr 1 formularza oferty oraz załącznika nr 2.
3. Po stronie trenera realizującego zajęcia leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do Zespołu Szkół
nr 1 w Bukownie, gdzie prowadził będzie zajęcia - J&C GROUP Karolina ChadzypanagiotisJurkiewicz nie zwraca osobie przeprowadzającej zajęcia kosztów dojazdu do i ze szkoły oraz
kosztów ewentualnego zakwaterowania ani nie zapewnia wyżywienia dla osoby
przeprowadzającej zajęcia.
4. Szczegółowy plan realizacji zajęć będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi
Wykonawcami w trybie roboczym i uzależniony jest od zajęć szkolnych uczniów.
5. W przypadku zaangażowania na jedne zajęcia dla jednej grupy kilku Wykonawców Zamawiający
ustali zakres odpowiedzialności pojedynczego Wykonawcy w oparciu o program zajęć.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r.
wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego;
c. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie
oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
d. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na
podstawie podpisanego załącznika nr 4,
e. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem
ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.
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Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta
Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.
Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz
spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.
Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 70%. Cena brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za
wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę
punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 70,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.
2. Doświadczenie trenerów (D) – 30%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną
przyznane punkty za doświadczenie każdego z trenerów/nauczycieli (posiadających wymagane
kwalifikacje i min. 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu wskazanego w niniejszym
zapytaniu ofertowym) w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci bądź młodzieży.
Minimalne wymagania dot. zajęć pozalekcyjnych – grupa minimum 8 osób, minimum 20 godzin zajęć.
Łączne doświadczenia w zakresie zajęć pozalekcyjnych
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 5
5–8
Powyżej 8

max. pkt dla Wykonawcy
10
20
30
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Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera/nauczyciela zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według
wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców zgłaszających
więcej niż jednego trenera/nauczyciela oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. Referencje - w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera/nauczyciela
oferta powinna zawierać referencje każdego z nich.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego
formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć jedną ofertę – na całość zapytania
lub ofertę częściową - na zadanie 1 lub 2.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie
przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać
jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8
pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać
operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 18.08.2017 r. do godz.
12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod
uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 2/BUK/10.1.3/2017”.
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Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1: Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.3: Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Robertem Jurkiewiczem, nr tel.
+ 48 505 444 195, w dni robocze w godzinach 10:00-15:00
IX. POZOSTAŁE WARUNKI
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury Zamawiający upubliczni informację o wynikach
postępowania, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem
wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu
realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku
o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących
realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.
3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie
zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych
(liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną
ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym
momencie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania,
Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
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